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َُه اهلل تَ َعاَل -قال املؤلف   : -َرِحم
مسألة: قيل: عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قوالن، واألكثُر ال َيحُصل، وقول ابن أبي "

 المحدثين وأهِل النظر: َيحُصُل".موسى وجماعٍة من 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

د أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهلل ورسوله احلمد هلل رب العاملني، وأشه
 صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثريًا إل يوم الدين.

 ثم أما بعد...
َُه اهللُ تَ َعاَل -يقول الشيخ    ."مسألة": -َرِحم

: هو ما مل يتوفر فيه شرط التواتر، مث بنيَّ وأن اآلحادهذه املسألة أوردها املصنف بعدما ذكر حدَّ اآلحاد، 
املصنف يف ظاهر كالمه أن املستفيض هو جزٌء من اآلحاد، وأن بعًضا من أهل العلم قال: إن املستفيض 

 مفيٌد للعلم.
بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن أحاديث اآلحاد التي ليست من المستفيض، وهل تفيد العلم أم 

 ال؟
 تفيده.
 "قيل: عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قوالن".فقال: 
"، وسيأيت أن أحد هذين القولني قد نوزع يف كالم اإلمام "قوالنأي ُحكمي عن اإلمام أِحد  "قيل"؛قوله: 

 ى عنه.أِحد كيف حيك
أي يف حتصل العلم القطعي، وعدم حصول  في حصول العلم"؛"أي اإلمام أِحد  "عن أحمد"؛وقوله: 

 العلم القطعي هو الظن.
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 إذن فالقوالن المحكيان عن اإلمام أحمد:
 أوهلما: أن خرب اآلحاد يفيد القطع. -
 والثاين: أن خرب اآلحاد ال يفيد القطع، وإمنا يفيد الظن. -

 ادة القطع ال يفيد نفي اإلفادة مطلًقا، وإمنا يفيد الظن فقط.إذن فعدم إف
 "وعن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد".قال: 

وهو أن  [:الجواب على االعتراضات المصرية]هنا فائدة أو تقييٌد أشار إليه الشيخ تقي الدين في 
اخلالف احملكي عن اإلمام أِحد وغريه من األئمة الذين قالوا: بأنه يفيد العلم ال يقصدون بذلك كل خرب 

 .فقط دون ما عداها -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-آحاد، وإمنا يعنون بذلك أخبار اآلحاد املنقولة عن النيب 
لك من باب حفظ اهلل تعال للذكر الذي بعث به وإهنم إمنا يقولون ذ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين:

 رسوله، وقد عصم اهلل ذلك الذكر حلجته أن يوجب على األمة اتباع ما يكون باطاًل.
إذن النزاع الذي سيأيت ليس يف خرب آحاٍد عن كل أحد، وعن كل خرٍب جاء عن كل شخص، وإمنا النزاع 

ل عن قم ، وأما إذا كان خرب آحاد نُ -ى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّ -يف خرب اآلحاد الذي نُقمل به حديث رسول اهلل 
، فليس فيه هذا اخلالف، وإمنا من قال: إنه بالقطع، فال يورد القيود -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-غري رسول اهلل 

 اليت سيوردها املصنف بعد قليل.
 "وعن أحمد قوالن".قول املصنف: 

املصنف مجاعة، وحكاه بعضهم روايتني بدل القولني، وممن حكاه )روايتني( هذان القوالن حكامها قبل 
 ابن احلافظ يف ]التذكرة يف أصول الفقه[.

 .واألكثُر"قال: "
أي واألكثر من أصحاب اإلمام أِحد، واألكثر من علماء األمة عموًما؛ ولذا يقول "واألكثر"؛  قوله:
َُه اهلُل تَ َعاَل -املوفق  -: )وهذا قول األكثرين واملتأخرين من أصحابنا(؛ أي من أصحاب اإلمام أِحد -َرِحم

َُه اهللُ تَ َعاَل   ".ال َيحُصل، وهذا هو القول األول عن اإلمام أِحد أنه "-َرِحم
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أي القول األول عن أِحد وقال به األكثر من أصحابه، واجلمهور من العلماء أنه ال  "واألكثر"؛ل: قا
فقد جاء أن األثرم نقل عن حيصل به العلم، وإمنا حيصل به الظن. وهذه الرواية منصوصة عن اإلمام أِحد، 

بإسناٍد صحيح  -َعَلْيهم َوَسلَّم َصلَّى اهللُ -عمر بن بدٍر أن أِحد قال: )إذا جاء احلديث عن النيب حفص أيب 
َصلَّى اهلُل َعَلْيهم -اهلل تعال به، وال أشهد بأن النيب  وأدنتفيه حكٌم أو فرٌض عملت باحلكم والفرض، 

 قال ذلك(. -َوَسلَّم
 -َوَسلَّمَصلَّى اهللُ َعَلْيهم -فقوله: )وال أشهد(؛ أي وال أقطع قطًعا تامًّا، لكنه يوجب العمل، ونظن أن النيب 

النص أنه ال حيصل به العلم، وإمنا حيصل به الظن؛ ولذا ذا قاله، وهذه الرواية منصوصة عن اإلمام أِحد هب
أو فيرتجح  ح،فإن بعًضا من أهل العلم قد يصحح حديثًا، مث بعد فرتٍة من الزمان خيتلف اجتهاده، فيصح

؛ ألن اليقني ال يتغري ومل يكن بيقني بظن  كان   لديه تضعيف ذلك احلديث، وهذا يدل على أن عمله األول
 فيه االجتهاد.

 إذن هذا القول األول، وهو قول األكثر، وهو املشهور عن أصحاب اإلمام أِحد، وجزم به مجاعة.
وقول ابن أبي موسى وجماعٍة من المحدثين وأهِل النظر: القول الثاين عن اإلمام أِحد، قال: "

 َيحُصُل".
اإلمام أِحد، وبه قال ابن أيب موسى وهو الشريف أبو علي الكويف قاضي الكوفة من  إذن القول الثاين عن

احلنابلة، صاحب كتاب ]اإلرشاٍد[، وقد نص على هذه املسألة بعينها يف ]اإلرشاد املطبوع[؛ ألن يف 
ألصولية، مث ]اإلرشاد[ يف أوله عقد مقدمًة صغريًة يف تقريًبا ثالث أو أربع صفحات يف األصول، يف املسائل ا

 بعد ذلك عقد فصاًل يف اآلداب.
: عقد فصاًل يف االعتقاد، مث فصاًل يف املسائل األصولية، مث عقد فصاًل يف اآلداب، مث بعد ذلك شرع أواًل 

 يف أحكام الفقه، أو رمبا قدم بعضها على بعض، لكنه يف املقدمة هذه األمور الثالث.
 مهمة، وأن العلم حيصل خبرب اآلحاد. : أن العلم حيصل مبسألةٍ إذن القول الثاني

 .من هذه املسألة نفصلموسى لنأخذ كالم اإلمام أِحد،  قبل أن نأيت لكالم ابن أيب
 ومن أين ُأِخَذ ذلك من كالم اإلمام أحمد؟
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ذ هذا من كالم اإلمام أِحد من قوله يف عدٍد من املسائل: )إننا نقطع به على سبيل العلم( فقد أورد  ُأخم
َُه اهلل تَ َعاَل -اإلمام أِحد  يف اآلخرة، مث قال: )نقطع به على سبيل  -َعزَّ َوَجل-أحاديث رؤية اهلل  -َرِحم

 فهم كالم العلم(؛ أي جزًما، هذا النقل عن أِحد وغريه الذي نقله مجاعة منهم صاحب ]العدة[ وغريه يف
أِحد أنه يفيد العلم ثالث احتماالت، أورد املصنف احتمالني، وسأزيد لكم احتمااًل ثالثًا نقله بعض فقهاء 

 مذهب اإلمام أِحد.
أن ما جاء عن اإلمام  أِحد أنه قال: )نقطع بكذا من أخبار اآلحاد اليت وردت عن االحتمال األول: 

يفيد العموم، فكل خرب آحاٍد يكون صحيًحا، فإنه يفيد العموم، وهذا قد  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب 
هو قول اإلمام أِحد(، جزم هذا فهمه كثريون عن اإلمام أِحد، حىت إن ابن احلاجب يف ]خمتصره[ قال: )و 

بأنه قول أِحد، وقاله بعض املتقدمني منهم اخلطيب البغدادي، فقد جزم أن قول اإلمام أِحد أن كل خرب 
ب لإلمام أِحد مل يوافق عليه أغلب أصحابه، حىت  قال أبو آحاٍد يفيد العموم، ولكن هذ الكالم الذي ُنسم

األصول[: )حكى بعض أصحابنا أن أِحد كان يقول: إن خرب الواحد يوجب  ته يفحممد التميمي يف ]رسال
 العلم، قال: وما وجدته من لفظه، وال أظنه يذهب إليه(.

ي ينسب يف كتب األصول أنه يرى أن  ذاحلنابلة نفوا عن اإلمام أِحد هذا القول ال إذن فكثري من حمققي
 كل خرب واحٍد يفيد العلم.
 توجيه ما نُقمل عن اإلمام أِحد أنه قال يف بعض األحاديث أهنا تفيد العلم.يف االحتمال الثاين: أعين 

عنويًّا، مثل أحاديث الرؤية، ومثل ما سيأيت أن هذا حمموٌل على ما كان قد تواتر تواترًا م االحتمال الثاني:
، وغريها من املعاين اليت نُقمَلت بأخبار آحاد، لكنها تفيد -جل وعال-يف أحاديث إثبات الصفات للجبار 

التواتر املعنوي، وتقدم معنا يف الدرس املاضي أن التواتر املعنوي هو أن يكون املعىن مشرتك متفٌق عليه، ولكن 
 التواتر املعنوي.ملعىن املشرتك هو الذي فيه معىن واأللفاظ ختتلف من خرٍب إل آخر، لكن ا الوقائع ختتلف،

-ا يف السنة مثل ما ذكرت لكم، قضية رؤية اهلل ولذلك قالوا: أِحد إمنا يقطع مبا كان متواترًا تواترًا معنويًّ 
كون فيها هذا املعىن، وقد نقل أِحد فيها يف اآلخرة يوم القيامة، ويعين أشياء كثرية جدًّا نقلت ي -َعزَّ َوَجل

 هذا الشيء.
َُه اهلل تَ َعاَل -االحتمال الثالث: هو الذي أورده املصنف  ، إذن املصنف أورد األول يف اإلطالق، -َرِحم

 ل الثالث بعد ذلك، والثاين أغفله.وأورد االحتما
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أنه إمنا قصد أِحد أن خرب اآلحاد يفيد العلم إذا كان قد نقل ذلك اخلرب األئمة املتفق  االحتمال الثالث:
على عدالتهم، وثقتهم، وإتقاهنم، وتلقته األمة بالقبول، وهذا االحتمال الثالث هو الذي يوجه عليه كالم 

إل ...ه آحاد األئمةالمحققون على ما نقل "وحملهاإلمام أِحد، وسيأيت تفصيله يف كالم املصنف يف قوله: 
 آخر كالمه".

وسيأيت تفصيل من قال هبذا القول الثالث، االحتمال الثالث، وهو أنه هو اجملزوم به عند أغلب حمققي 
 مذهب اإلمام أِحد، وسيأيت تفصيله إن شاء اهلل يف حمله.

 .نقول عن أِحدإذن هذا هو القول الثاين امل "وقول ابن أبي موسى"طيب، نرجع إل قول املصنف، قال: 

 كالم اإلمام أحمد؟ت لشر ألماذا 
نصوص اإلمام أِحد، وذكرت لكم مبفهذا هو القول الثاين بدأنا  "وعن أحمد قوالن"ألن املصنف قال: 

 احتماالت. ةتوجيهات أصحاب أِحد فيما نُقمل عنه من أنه يفيد العلم، وأهنا ثالث
 "وقول ابن أبي موسى".قال: 

اهلامشي، ذكرت لكم قبل قليل، صاحب ]اإلرشاد[، وقد نص يف اإلرشاد هبذا اللفظ ابن أيب موسى هو 
 قال: )خرب الواحد يوجب العلم والعمل(، فقوله: )يوجب العلم( يدل على أنه قطعي.

 "وجماعٌة من المحدثين".قال: 
 املراد هبم أي علماء احلديث.ثين" "وجماعٌة من المحدقول املصنف: 

 جماعة من المحدثين" أمران:"وعندنا في قضية 
أنه مل يقل أحٌد من احملدثني: إن كل خرب واحٍد يفيد القطع، وإمنا املنقول عن احملدثني  األمر األول: -

ل عن بعضهم قم الذين تكلموا يف هذه املسألة أهنم قالوا: إن بعض سالسل أخبار اآلحاد تفيد القطع كما نُ 
من الذين نقلوا آراء احملدثني   واحدر، وهذا الذي جزم به غريمَ ابن عُ عن فيما جاء من طريق مالٍك عن نافٍع 

 يف هذه املسألة.
ل عنهم أن خرب اآلحاد يفيد قم أن من أشهر احملدثني الذين نُ  معنا وهي مهمة جدًّا: المسألة الثانية -

ذكر يف ]مقدمته[: )أن ل عنه هو أبو عمرو بن الصالح صاحب ]املقدمة املشهورة[، فقد قَ ن ْ القطع ودائًما ي ُ 
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بالقبول من أئمة  يَ قم لُ خرب اآلحاد يفيد القطع(، وقصده كما ذكرت لك ال مطلق خرب اآلحاد، وإمنا الذي ت ُ 
 الشأن.

وا وعلقوا على مقدمة ابن الصالح، أو الذين ذكروا رأيه بعد ذلك ولكن املشكلة أن كثريًا من الذين حشَّ 
أن أبا عمرو بن الصالح مل ينسب  والسبب:نه مل يقل به أحٌد قبله، ظنوا أن هذا القول هو قوله وحده، وأ

 هذا القول ألحد.
عن هذه املسألة، فقد ذكر مجيل يف ]جواب االعرتاضات املصرية[  وقد ذكر الشيخ تقي الدين له كالم

بالقرائن احلافة الشيخ تقي الدين: أن أبا عمرو بن الصالح قد ذكر هذا القول وصححه، وهو أنه يفيد العلم 
 اليت سنشري هلا بعد قليل.

يقول الشيخ: )ولكنه مل يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى به، وإمنا أخذ هذا القول مبوجب احلجة فقط( مث 
يث الصحيحني( طبًعا ابن علق على كالم الشيخ، فقال: )إن الذي قاله الشيخ أبو عمر يف مجهور أحاد

، قال: )يف مجهور أحاديث (معناها يف الصحيحني باخلصوص وما يفطعية الق: )قالإمنا يعين الصالح 
الصحيح قوٌل، قيل: إنه قوٌل انفرد به عن اجلمهور، وأنه تفرد به(، قال الشيخ تقي الدين: )وليس كذلك، بل 
إن عامة الفقهاء وكثريًا من املتكلمني، بل أكثرهم، وإن مجيع علماء احلديث على ما ذكره أبو عمرو بن 

 ح(.الصال
مث قال كلمة مجيلة، قال: )وليس كل من وجد العلم قدر على التعبري عنه واالحتجاج له، فالعلم شيءٌ 

 .وبيانه شيٌء آخر، واملناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، واجلواب عن حجة خمالفه شيٌء رابع(
املفارقة بني هذه األربع، فمن  فهذه أربعة أمور قد يكون املرء جميًدا يف بعضها، فاقًدا لغريها، فال بد من

يستطيع معرفة العلم، قد ال يستطيع بيانه، ليس عنده ذلك اإلفصاح والبيان، وقد جييد اإلفصاح، لكنه ال 
 .اتجود املناظر يستطيع االستدالل له واحلجاج عليه، وال املناظرة عليه عند و 

َُه اهلُل تَ َعا-إذن هذا املقصود يف حترير كالم املصنف  يف قضية )من هم احملدثون؟( وأن احملدثني  -َل َرِحم
 :ليس املراد هبم

- : أهنم قالوا: إن مجيع أخبار اآلحاد كذلك، وإمنا قالوا: إهنا ما كان فيه أوصاف معينة كسالسل  أوالا
 معينة، أو ورد يف بعض الكتب كالصحيحني.
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عمرو بن الصالح وحده، وسبب ذلك أن أن كثريًا من األصوليني ينسبوا هذا القول أليب : األمر الثاني -
جة، وأن كما سيأيت بعد قليل: أن أغلب أبا عمرو مل يذكر أحًدا قد سبقه إل ذلك، وإمنا أخذه يعين باحلُ 

العلماء على هذا الرأي، وهو أن كل ما كان من خرب اآلحاد وقد تلقته األمة بالقبول، فإنه يكون مفيًدا 
قاله، فالقطع باعتبار الثبوت، ال باعتبار الداللة، وسيأيت  -ى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّ -العلم؛ أي القطع بأن النيب 

 عند كالم املصنف. هإن شاء اهلل تفصيل
 إذن هذا ما يتعلق مبسألة قول اللي هو قضية قول بعض احملدثني.

 "وجماعٍة من أهل النظر".مث قال الشيخ: 

ار، منهم من فقهاء املالكية القاضي عبد الوهاب، وبعده كذلك "؛ أي الذين هلم نظٌر واعتب"أهل النظر
، وغريهم مما سيذكرهم بعد قليل أهل العلم فيمن قال هذا القول من املتكلمني خويزمندادابن عبد الرب، وابن 

 وغريهم.
 أي حيصل العلم حبديث اآلحاد. "قالوا: يحصل"؛
المتفق على عدالته وثقِتهم وإتقاِنهم من وحمله المحققون على ما نقله آحاد األئمة مث قال الشيخ: "

 ."طرٍق متساويٍة، وتلقته األمة بالقبول
ل عن قم من هؤالء احملققني الذين ِحلوا خرب اآلحاد، أو ِحلوا ما نُ  "وحمله المحققون"قول املصنف: 

اآلحاد يفيد العلم، فإهنم ِحلوه على شرط أن يكون قد نقله آحاد  أن خرباإلمام أِحد، وما نُقمل عن علماء 
 األئمة املتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقاهنم من طرٍق متساوية، وتلقته األمة بالقبول.

ل كالمه يف ]املسودة[، قَ ون َ  من هؤالء احملققني القاضي أبو يعلى، فقد صرح بذلك يف مقدمة كتابه ]اجملرد[
 ]ديل الطبقات[. ونقله ابن رجب يف

َُه اهلُل تَ َعاَل -أيًضا الشيخ تقي الدين، وابن القيم، وجزم به ابن رجب هلذا الرأي الذين انتصروا  من ، -َرِحم
 .وهو قول أصحابنا (تحقيقالبل قال ابن رجب: )أنه هو 

ابن احلافظ، ويسمى ابن وممن قال: إنه هو قوله احلنابلة مجيًعا وأغلبهم ابن احلافظ يف ]التذكرة[، فقد قال 
 إل جده. بسم الشيخ عبد الغين املقدسي صاحب ]العمدة[ فهو احلافظ فنُ  ؛ ألن جدهاحلافظ
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يقول ابن احلافظ: )ظاهر قول أصحابنا أن خرب اآلحاد يفيد العلم إذا اجتمعت األمة على حكمه وتلقيه 
 بالقبول(، مث ذكر كالًما آخر يفيد ذلك.

َُه اهللُ تَ َعاَل -ل الذي ِحله احملققون بنيَّ الشيخ تقي الدين هذا القو  أنه هذا هو قول أكثر العلماء من  -َرِحم
الفقهاء وبعض املتكلمني، يقول الشيخ تقي الدين، وأنا ذكرت كالمه هنا بالنص؛ لكي أبني لك أن هذا 

ع على تلقيه  القول ليس قواًل للبعض، وإمنا هو قوٌل ألكثر العلماء: أهنم يرون أن خرب اآلحاد إذا كان مما ُأمجم
بالقبول، فإنه يكون مفيًدا للعلم من حيث العلم بالثبوت، وال أقصد العلم بالداللة، العلم بالداللة هذه 

 املسألة ستأتينا يف دالئل األلفاظ حينما نتكلم عن النص والظاهر واملؤوَّل.
قبول يوجب العلم عند مجهور العلماء( شوف بقيد يقول الشيخ تقي الدين: )خرب الواحد املتلقى بال

التلقي بالقبول عند مجهور العلماء من أصحاب أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأِحد، وهو قول أكثر 
أصحاب األشعري كاالسفراييين، وابن فورك، فإنه وإن كان يف نفسه ال يفيد إال الظن، لكن ملا اقرتن به 

تلقيه بالتصديق كان مبنزلة إمجاع أهل العلم بالفقه على حكٍم مستندين يف  إمجاع أهل العلم باحلديث على
 واحد.أو خرب  ،أو قياسٍ  ،ذلك إل ظاهرٍ 

ة أَ ح المر  كَ ن   ت ُ اَل »أنه قال:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-، فقالوا: إنه قد ثبت عن النيب وضربوا لذلك مثاالا 
هذا احلديث من أحاديث اآلحاد، وقد أمجعت األمة على العمل به، « اهَ تِ الَ ى خَ لَ ح عَ كَ ن   ت ُ اَل تها، وَ م  ى عَ لَ عَ 

قاله ال لكونه  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-وعلى تصحيحه، وعلى قبوله، فهو مفيٌد للعلم، فنجزم أواًل أن النيب 
الف بعض أهل البدع، وبعض العمل به البتة، خب آحاًدا، وإمنا لتلقي األمة هلذا احلديث وقبوله، وال نرد  

ة، فإهنم جييزون أن يتزوج جَّ عون أن خرب اآلحاد ليس حبُ الطوائف، واليت ما زال هلا بقايا إل اآلن الذين يدَّ 
حاٍد، وحنن املرء املرأة وعمتها، واملرأة وخالتها، فإن حاججتهم هبذا احلديث، قالوا: إن هذا احلديث حديث آ

 ال نعمل حبديث اآلحاد.
مجاع األمة على تلقيه، فيكون حينذٍذ مفيًدا للعلم، فال إلفنقول هلم: إنه وإن كان آحاًدا إال أنه مفيٌد للعلم 

 جيوز اجلمع بني املرأة وعمتها، وال املرأة وخالتها.
ن باضية، فإن اإلباضية يعين ال يعملو اإل ة أنه خرب آحادجَّ طبًعا، وممن يقول بعدم العمل هبذا احلديث حبُ 

به بالعلة اليت ذكرت لكم قبل قليل، والعجيب أهنم ال يعملون بذلك، مث يأتون ملسند الربيع ابن حبيب 
نظر إليهما بعد التأكد من وإسناده ملؤلفه فيه جماهيل، فهو دون خرب اآلحاد؛ ألن خرب اآلحاد والتواتر إمنا ن
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ل بكتاٍب آخر غريه من الكتب اليت عمَ ل به، أو يُ عمَ وعدم الكذب، وهو دون ذلك بكثري، مث يُ الصدق 
حكٌم يأخذه مث حيتج عليه كون املرء يعين له يعين أمٌر أو ثابتة، ولكن أحيانًا قد يبتكون فيها أسانيد ليست 

 بعد ذلك.
إن هذا عليه أغلب أهل وقلت لكم: "وحمله المحققون"،  ف:طيب، نرجع لكالم املصنف، يقول املصن

األئمة املتفق على عدالتهم؛ يعين أن إسناد احلديث إذا كان من طريق األئمة املتفق العلم على ما نقله آحاد 
مثاًل، وبعضهم يزيد الشافعي،  سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمرعلى عدالتهم ]كالسالسل الذهبية[ ك

 وبعضهم يزيد أِحد.
َصلَّى اهلُل َعَلْيهم -عن النيب : فإن األحاديث املرفوعة اليت رواها أِحد عن الشافعي عن مالٍك وللفائدة

مجعها ابن حجر،  ، قيل: إهنا ليست إال عشرة أحاديث فقط، وقد ترتفع إل أربعة عشرة حديثًا-َوَسلَّم
 فانيد يف حالوة األسانيد[.يف ]ال يومجعها السيوط

رواه أِحد عن الشافعي فهو أقل، ومل يصل إلينا كما  أكثر من ذلك، وأما مالكن الشافعي روى عن مالك 
أِحد للموطأ من طريق الشافعي، فكل من زعم أهنا قد وصلت غري  يةقال ابن حجر: مل يصل إلينا روا

 .ةصحيح
طيب، لكن عموًما نافع عن مالك هي ]سلسلة الذهب[، بعضهم يرى ما جاء من طريق سعيد بن أيب 

مثل ما جاء عن ر أنه من السالسل القوية كم ، وهكذا السالسل الكثرية اليت ُذ سعيد املقربي عن أيب هريرة
، وبعضها ليس يف أوردها البخاري ]الصحيح[فته طريق مهام بن املنبه عن أيب هريرة، وأغلب صحي

 وإمنا يف مسند اإلمام أِحد وهكذا.]الصحيح[، 
أهنم ثقاٌت يف  "وثقتهم"وسيأيت تفصيل العدالة  عدالتهم"آحاد األئمة المتفق على نقله "ما قال: 

من طرٌق موثوقة ال علة فيها، فالتساوي هنا  امعناها أهن"متساوية" ضبطهم، وإتقاهنم من طرٍق متساوية" هنا 
 مبعىن عدم وجود العلة.

 "وتلقته األمة بالقبول".قال: 
 عندي هنا مسألتان:
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مل يعرب بكوهنا قد احتف خبرب اآلحاد قرائن؛ ألن  أن املصنف قد أحسن، فإنه المسألة األولى: -
 األصوليني وأهل الكالم عندما يتكلمون عن القرائن يقسموهنا إل قسمني:

 يقولون: القرائن اليت تكون للتعريف. القسم األول: -
 القرائن اليت ال تكون للتعريف. والثاني: -

دليل العقل، أو  فإهنا باتفاٍق تفيد العلم، قالوا: مثل لو أن خرب آحاٍد وافق :فالقرائن التي تكون للتعريف
اليت وافق خربًا متواترًا، فحينٍذذ نقول: خرب اآلحاد مفيد العلم؛ ألنه قد احتف به القرائن  وافق قرآنًا، أو

 للتعريف، وهذه ال خالف فيها وال نزاع.
 ،ريف مثل ما ذكره املصنف وغريه، واملصنف إمنا أورد من القرائنالقرائن اليت ال تفيد التع النوع الثاني:

 القرائن املؤثرة يف احلديث النبوي.
لقبول هل الذي ِحله احملققون أن ما كان من أخبار اآلحاد وتلقته األمة باهذا  ألة الثانية عندنا:المس -

هل عن ا نشرح مذهب اإلمام أِحد، أخذوه اجتهاًدا منهم أم يعين هناك نصوٌص عن األئمة فيه باعتبار أنن
 اإلمام أحمد ما يدل على ذلك؟

 نقول: نعم، فقد جاء عن اإلمام أِحد أن أخبار اآلحاد إذا تلقتها األمة بالقبول فإنه يفيد العلم.
يف ]الشريعة[، قال: )سألت أِحد بن حنبل عن األحاديث اليت  ي فيما روى اآلجريذاملرو يقول أبو بكر 

تلقتها األمة  :-انظر عبارته– ، فصححها؛ أي أِحد، وقالوالعرشتردها اجلهمية يف الصفات واألمساء والرؤية 
املنقولة عن  بالقبول، تسلَّم األخبار كما جاءت، فمثل هذا القيد وارٌد عن العلماء كثريًا جدًّا، وأخبارها يعين

 اليت تدل عن هذا كثرية جدًّا. أِحد
قال: قال  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-ذكر ابن الصالح: أن مما تلقته األمة بالقبول، فنجزم بالقطع بأن النيب 

ما رواه شيخان يف اجلملة، ونقصد باجلملة؛ أي ما مل يعرتض عليه مما اعرتض عليه من بعض األحرف اليت 
علي اجلياين، وأيب كأيب الفضل بن الشهيد، وأيب   بع الصحيحان من بعض أهل العلم،تُ ا كالم، وقد ت ُ فيه

بعض ألفاظ الصحيح، وما عدا هذه  يف اليت تكلموااحلسن الدار قطين، فإن هؤالء الثالثة هلم بعض املواضع 
األلفاظ ذكر أبو عمرو بن الصالح، وأيده الشيخ تقي الدين، وحكى أن هذا قول عامة أهل العلم واحملققني 
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قد قاهلا؛ ألنه مل يعارض أحٌد يف هذه األحاديث اليت  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-منهم أهنا تفيد العلم أن النيب 
 اع على قبوهلا.شهرت وانعقد اإلمج

 ."ومن َجَحَد ما ثبت بخبر اآلحاد، في كفره وجهان؛ ذكرهما ابن حامد"
 .وهو أن عندما نقول: إن خرب اآلحاد هل يفيد الظن، أم يفيد القطعسبق، هذه مسألة متفرعة على ما 

 ؟ما الذي يترتب عليه
من املسائل اليت أوردت أشري لبعضها مث يرتتب عليه أحكام كثرية جدًّا منها قضية اجلزم، ومنها غريه، لكن 

 لنصل هلذه املسألة:
: إذا قلنا: إن العلم حيصل خبرب اآلحاد، فينبين عليه أن خرب اآلحاد يكون أن بعض أهل العلم يقول

ناسًخا للقرآن، وهذه ستأتينا أهنا ليست بالزم، بل إننا نرى أن السنة كلها وإن كانت مفيدًة للعلم وهي 
مثله، وسيأتينا إن شاء اهلل يف  تنسخ القرآن، فمذهب الشافعي وأِحد أن القرآن ال ينسخه إال قرآنٌ  املتواترة ال

 باب النسخ.
 تفيد العلم يدل على أنه ال ميكن أن يوجد حديثان متعارضان. اإهن: إن فائدة بعضهم قال

ظن اجملتهد أو ظن يف قيقة : نعم، سواًء كان مفيًدا العلم أو مفيًدا الظن؛ ألن التعارض هو يف احلنقول
الناظر ال يف احلقيقة، وهذا الذي بىن عليه علماء احلديث عدد من الكتب، ومن أجلها كتابان كتاب 

، وكتاب ]خمتلف احلديث[ البن [خمتلف احلديث]، وكتاب ابن قتيبة يف [اختالف احلديث]الشافعي يف 
 -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-ألهل احلديث، وحلديث النيب  قتيبة هذا يف احلقيقة يعد من الكتب اليت فيها انتصار

 فيما زعمه بعض الناس يف ذلك الوقت أن فيها مناقضةً  لعقل، أو عدم موافقة اهلل.
 من اآلثار المترتبة قضية هل من جحد ما ثبت بخبر اآلحاد يكون كافراا أم ال؟

ليس بصحيح، بل قد نقول: إنه مفيدة للعلم،  :نقولإن هذه متفرعة على ما سبق،  فبعض الناس يقول:
مقدمة ]عنده، وهذا الذي نص عليه القاضي أبو يعلى يف  ال يكفر جاحد حديث اآلحاد وإن صحلكن 

 اجملرد[.
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يعين أنه ثبت عنده، ال ما ثبت عند غريه، بل ثبت آلحاد"؛ "ومن جحد ما ثبت بخبر ايقول املصنف: 
 ثبت عند غريه ال شك أنه معذور.عند الشخص نفسه؛ ألن من جحد وقد 

وجحوده يشمل عدم العمل به، أو حنو ذلك مثل ما يأيت عن  "ومن جحد ما ثبت بخبر اآلحاد"قال: 
بعض أهل العلم عندما يصح له حديٌث ومذهبه، وهو من أهل تصحيح احلديث، ويتيقن صحة احلديث، 

 ل، فهل حيكم بفسقه أم ال؟ومذهبه على خالف هذا احلديث، وليس للحديث وجٌه يف التأو  
 ."في كفره وجهان ذكرهما ابن حامد"قال: 

اإلمام أِحد، فنقل أبو  ، وقد نص على ذلكق: أنه ال يكفر جبحده خرب اآلحاد، وإمنا يفسَّ الوجه األول
ق من خالف اخلرب الواحد مع التمكن من يفسَّ )الفضل التميمي يف كتابه ]االعتقاد[: أن أِحد كان يقول: 

ق، االستعمال( وهذا هو الذي جزم به القاضي أبو يعلى يف ]العدة[ وهو ظاهر كالم أغلب احلنابلة أنه يفسَّ 
 ر.ولكنه ال يكفَّ 

ذلك من كالم اإلمام أِحد يذكر إسنادها؛ ألن فيها نكتة، فقد جاء  ذَ خم : أنه يكفَّر، وقد أُ الوجه الثاني
مسعت اخلالل )الوراق البغدادي طبًعا وهذا النقل نقله أبو موسى املديين، قال:  أن أبا حممد عبد اهلل بن حممد

 -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-رب على قول رسول اهلل ضْ اٌر لنا يقول: مسعت أِحد بن حنبل يقول: يُ وهو ج
احلديث،  -َعَلْيهم َوَسلَّم َصلَّى اهللُ -ب على كتاب اهلل األعناق إنه إذا صح عن رسول اهلل رَ ضْ األعناق، كما يُ 

عن اإلمام أِحد املنقول يفيد أن من جحد حديث آحاٍد وقد  ص، هذا الن(ضرب عنقهمث كذَّب به كاذٌب يُ 
 .قتل كما هو ظاهر كالم أِحدصح عنده، فإنه يكون كافرًا، فحينذٍذ يُ 

 توجيهات: ةلكن هذا الكالم المنقول عن اإلمام أحمد له ثالث
َُه اهللُ تَ َعاَل -: أن هذا ليس بثابٍت عنه؛ ولذلك يقول ابن رجب األولالتوجيه  - : )إن هذا اإلسناد -َرِحم

ل ال يُ فيه جهالة(؛ و  دل ذلك ف، وال من هو أعلى منه، فعرَ لذا مسيت لكم بعض ما فيه، فهذا جار اخلالَّ
 األول.على أن هذا ليس بثابت عند اإلمام أِحد؛ ولذا مل يأخذوا به، هذا التوجيه 

هذا احلديث حمموٌل على ما كان من خرب اآلحاد مفيًدا العلم، إما لكونه متواترًا  أن التوجيه الثاني: -
َُه اهللُ تَ َعاَل -تواترًا معنويًّا، أو لكونه مما تلقته األمة بالقبول، وهذا الذي ِحله عليه ابن رجب  إن )وقال:  -َرِحم
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ول والتصديق يوجب العلم، فاملكذب به كاملكذب مبا علم من الدين صح فيحمل على أن اخلرب املتلقى بالقب
 .(بالتواتر
: أن بعض العلماء نقلوا أن ابن حامد الذي نُقمل عن هذا الشيخ قال: إن ما نُقمل عن لتوجيه الثالثا -

يف الصفات؛ ألن جحد  ةالوارد األحاديثاإلمام أِحد إمنا هو يف جاحد الصفات ال مطلًقا، وإمنا يف جحده 
  ابن ِحدالصفات وإن جحد حديثًا أو حديثني فمآله إل أنه جحد املتواتر تواترًا معنويًّا، وهذا الذي جزم به 

 كما نقله عنه اجلراعي.
 روايتان عن اإلمام أحمد:  فيهيث خبر اآلحاد دإذن المقصود من هذا كله أن عدم العمل بح

 إما أن يفسق. -
 وإما أن يكفر. -

إال يف حالٍة واحدة: إذا كان قد ترك العمل به بناًء على اجتهاد أو تقليد، فإنه إن تركه عن اجتهاد أو 
ألنه نظر نظر اجتهاٍد، فلم  "والفقهاء"؛تقليد فإنه ال يفسَّق كما سيأتينا إن شاء اهلل يف قضية عندما يقول: 

  حمله.يعمل هبذا احلديث لسبٍب سيأيت إن شاء اهلل يف
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السالم ولم يُنكر، دل  على صدقه ظنًّا في ظاهر قول "

 ."أصحابنا وغيرهم. وقيل: قطعاا
، وحبضرة غريه، فهذه نوٌع -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-هذه املسألة يتكلم عن األخبار اليت تقال حبضرة النيب 

 .علممن القرائن اليت قد تفيد ال
 وقد أورد المصنف مسألتين:

 .يعين حتدث بشيءٍ  "إذا أخبر"فقوله: إذا أخبر واحٌد"، "قال:  :المسألة األولى -
 وهذا الشيء المتحدث به ينقسم إلى قسمين:

 حكًما يكون أن إما. 
 باألحكام ليس مما آخر أمرٍ  بأي احلكم غري يكون أن وإما. 
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، فيذكر بني يديه حكًما إما -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-قالوا: أن يأيت أحٌد ممن أدرك النيب  مثال الحكم:
عنه، فحينذٍذ فإن  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-جوازًا، أو حرمًة، أو وجوبًا، أو ندبًا، أو كراهة، مث يسكت النيب 

 يدل على أنه صادٌق يف ذلك احلكم.له  -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-إقرار النيب 
وأنا  -َصل ى اهلُل َعَلي ِه َوَسل م-رآني رسول اهلل ٍد، قال: )هقيس بن ق ه: وهو ما روانضرب لذلك مثاالا 

« س؟ي  ا ق َ ان يَ تَ عَ ك  ان الر  اتَ ا هَ مَ »أصلي ركعتين، أو أنا أصلي ركعتي الفجر بعد صالة الفجر، فقال: 
واحلديث هذا رواه اإلمام أِحد وأبو داوود  أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاهنا(قلت: يا رسول اهلل، لم 

 .والرتمذي
َصلَّى اهللُ -، ومل ينقل عن النيب -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-فهذا احلديث ذكر فيه قيٌس حكًما مبحضر النيب 

 .أقره بلفٍظ، أو أنكر عليه، وقد كان ذلك حبضرته -َعَلْيهم َوَسلَّم
 فحينئٍذ يؤخذ منه أنه يجوز نأخذ منه حكمين:

 فاتته نمل الراتبة السنة قضاء يشرع أنه :األول الحكم. 
 يف الراتبة السنة قضاء جيوز أنه: الثاينأخذوا الفهم  املذهب يف الروايتني إحدى وهو :الثاني األمر 

 ذلك على أِحد اإلمام نص وقد وأحسن، أول النهي وقت خروج بعد إل تأخريها لكن النهي، وقت
ألجل هذا  جزموا كذا ،[الشرح]و[ املغين] يف املوفق عنه ونقله أحسن، تأخريها ولكن هبا، يؤخذ أنه

 .القاعدة هذه على بناءً  احلديث
: ما ليس حكماا، فحينئٍذ هل يكون -َصل ى اهللُ َعَلي ِه َوَسل م-األمر الثاني مما يقال بين يدي النبي  -

 يدل على صدقه أم ال؟  -َصل ى اهللُ َعَلي ِه َوَسل م-سكوت النبي 
 نقول: ما ليس بحكٍم نوعان:

َصلَّى اهلُل َعَلْيهم -لم يف حمضر النيب ل أن بعًضا من اليهود تكقم ما نُ  مثل:: قد يكون خربًا، النوع األول -
-ر، هذا أخذ منه كثرٌي من أهل العلم أن النيب كم نْ ومل ي ُ  -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-بأمور، فسكت النيب  -َوَسلَّم

 قد صدَّقه عليه. -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم
مما ليس حبكٍم ليس  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-لو كان هذا الكالم الذي قيل مبحضر النيب  األمر الثاني: -

التصديق والتكذيب، فحينذٍذ فإن سكوت  ةتملمن األمور احمل ، وإمنا هو-َعزَّ َوَجل-حكًما، وال خربًا عن اهلل 
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ذبه، مثل احللف على ابن الصياد هل هو الدجال أم ال يدل على صدقه وال ك -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب 
 وحنو ذلك من املعاين. )واهلل لقد نافق(ومثل قول عمر:  ،ليس بالدجال؟

بحضرته " واحٌد هذا يشمل املسلم وغري املسلم كما مر معنا يف قصة اليهودي "وإذا أخبر واحٌد"يقول: 
  "ولم ينكر". -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوآلمهم َوَسلَّم-يعين حبضرة رسولنا "؛ -َعَلي ِه الس اَلم-

 فعله إذا كان فيها فعل. ر"نكِ "لم يُ أي ومل ينكر قوله، ويف معىن قوله:  ر"؛نكِ "ولم يُ وقوله: 
" هنا بعضهم زاد قيًدا، وهذا القيد مهم، نقول: بشرط أن يكون "ولم ينكريف مسألة  ر"نكِ "ولم يُ قال: 

قد مسعه وفهم معناه، معىن كالمه، ذكر هذا ابن السبكي يف ]شرح املختصر[،  -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-لنيب ا
مل يسمعه، فال يدل على  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-وذكره يف ]مجع اجلوامع[ كذلك؛ ألنه إذا مل يكن النيب 

 وفهم كالمه.شرط أن يكون قد مسعه بصدقه، فنقول: ال بد 
؛ أي ليس يقيًنا، وإمنا ظنًّا بوجود احتمال وإن كان "ظنًّا"؛ أي على صدق املخرب "دل على صدقه"قال: 

َصلَّى اهلُل َعَلْيهم -مل يسمعه، أو مل يفهم مراده، أو أن النيب  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-ضعيًفا أن يكون النيب 
َصلَّى اهلُل َعَلْيهم -، أو ألن النيب -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-عليه ألمٍر يعلمه  أنكر، أو أخَّر اإلنكار -َوَسلَّم
َي اهلل َعْنهُ -ملا حلف عمر  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-قد بيَّنه قبل ذلك، مثل ما جاء أن النيب  -َوَسلَّم : -َرضم

 بعد ذلك أنه ليس مبنافق. -َوَسلَّمَصلَّى اهللُ َعَلْيهم -(، بنيَّ النيب قد نافق فالنل)
 :؛ يعين احلنابلة، وهذه الكلمة أخذها من كالم ابن مفلح، هو الذي قال"في ظاهر قول أصحابنا"قال: 

 كذلك اآلمدي.العلم،  : بأهنا تفيد وممن قالقال: وغريهم، "في ظاهر قول أصحابنا" 
قطًعا ال ظنًّا، وممن قال: إنه يفيد القطع بعض أهل الكالم كما ؛ أي أنه يفيد العلم "وقيل: قطعاا"قال: 

 مبثابة صدقه قطًعا. -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-نقل عنهم؛ ألنه حينذٍذ يكون إقراره 
 طبًعا حنن نتكلم يفيد العلم قطًعا أو ظنًّا للحاضرين.

 ."وكذا الخالف لو أخبر واحٌد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه"
 لك"وكذاملسألة الثانية أيًضا اليت ذكرت لكم أن املصنف قال: إهنا تفيد العلم للقرائن، قال:  هذه

 ؟؛ أي السابق هل يفيد العلم ظنًّا أو قطًعاالخالف"
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يعين أخرب واحٌد خبرٍب ال بد أن يكون خربًا  "بحضرة خلق كثير"؛يعين شخٌص منفرٌد،  "لو أخبر واحٌد"
 ي، وإمنا عن شيٍء حمسوس.ضحمسوًسا، أو خبرٍب عن حمسوس، ال خبرٍب عن شيٍء ما

؛ يعين وهو يتكلم أخرب بشيٍء، ذلك الشيء كان قد "وكذا لو أخبر واحٌد بحضرة خلٍق كثير"قال: 
 حضره عدٌد كثرٌي من الناس.

: إنه يفيد الظن، قيلينكروا عليه قوله، فإنه حينذٍذ ففيه القوالن السابقان، يعين مل  "ولم يكذبوه"؛قال: 
: إنه يفيد القطع، واملقدَّم أنه يفيد الظن، قدَّمه ابن مفلح، وتبعه على ذلك املرداوي مثل املسألة السابقة وقيل
 متاًما.
قطعاا  قٌ داالسكوت، فهو صوقال ابن الحاجب: إن ُعِلَم أنه لو كان كاذباا لعلموه وال حامَل على "

 ."للعادة
للمسألة  هذا القيد الذي نقله املصنف عن ابن احلاجب هو تقييدٌ  "وقال ابن الحاجب"قول املصنف: 

مفيًدا للعلم، قال هبذا القيد، وقد ومل يكذبوه الثانية؛ مبعىن مىت يكون خرب الواحد إذا كان حبضرة خلق كثرٍي 
 من كالمه. اقيًدا واحًدا، سنأخذهأورد ابن احلاجب قيدين ال 

أن ابن احلاجب له كتابان ]املختصر الكبري[ و]املختصر  :وقبل أن أذكر هذين القيدين أريد أن أنبه
الصغري[ يف األصول طبًعا، وأما يف الفقه، فله خمتصر فقهي خمتلف وهو ]جامع األمهات[، ف]املختصر 

 [.(43:35) املنتهى[، أو ]خمتصر منتهى الكبري[ يسمى املنتهى، وخمتصره يسمى ]خمتصر
املختصر املشهور عند العلماء، أو يسمى ]املختصر الكبري[ مل يذكر فيه هذا القيد، وإمنا ذكره يف 

 .]املختصر الصغري[، فهي مما أضافه بعد ذلك على كالمه
 ولذلك المصنف لما قال: "وقال ابن الحاجب" يدل على أمرين:

 كتبه كل يف يقله مل احلاجب ابن أن. 
 ظاهر هو هذا هبا، تفرد قد هو وإمنا احلنابلة، فقهاء احلاجب ابن أوردها اليت القيود هذه يذكر مل وأنه 

 .وحده احلاجب البن القول هذا نسب ألنه كالمه؛
 ما هما القيدان اللذين أوردهما ابن الحاجب؟
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 قال: إذا ُعلمم أنه لو كان كاذبًا لعلموه.القيد األول:  -
 : أنه ال حامل هلم على السكوت.والقيد الثاني -

؛ أي إن علم السامع هلذا املتكلم عندما "ه"إن ُعِلم أنه لو كان كاذباا لعلمو قوله:  نبدأ بالقيد األول:
تكلم حبضرة خلٍق كثرٍي من الناس بأي طريٍق من الطرق اليت يعلم هبا ذلك أن الناس الذين تكلم حبضرهتم لو 

 وه خطأه.مُ مل يسكتوا عن كذبه، ولعلَّ ؛ يعين هٌب خبربه لعلمو علموا أنه كاذ
 وكيف يكون قد عرف ذلك؟

يكون قد عرف ذلك عن طريق أن احلاضرين عددهم جمٌّ كبري، وال ميكن أن يتواطؤوا على إخفاء  قالوا:
 احلقيقة، وحنو ذلك من األمور العادية اليت يعرف هبا.

أي وال حامل هلؤالء اخللق الكثري احلاضرين على  السكوت"؛وال حامل على " القيد الثاني قال:
، وله عطاٌء ويٌد عليهم، هالسكوت، كأن يكون املتكلم له سطوة فيخافون منه، أو ذو ماٍل فريجون رغبة مال

د احلامل، فإنه يف هذه احلالة ال يفيد العلم  فريجون عطاءه، أو أن يكون بينهم مواطأٌة على ذلك، فإذا ُوجم
 ع.والقط

؛ أي جلريان العادة لذلك، هذا كالم ابن "للعادة"؛ يعين جمزوٌم بالقطع صدقه : "فهو صادٌق قطعاا"قال
 مفهوم كالم املصنف أنه قد تفرد به. احلاجب قلت لكم: يعين

لذي ذكره ابن احلاجب خالفه فيه قوم، ابن احلاجب[ أن هذا املختصر ه وقد ذكر ابن السبكي يف ]شرح
 أيًضا ابن السبكي.ورجح خالفه 

ي يف ]التحبري[، وذكر أن هذا مردود؛ وألن العادة ال حتيل و اوممن ضعف هذا القول من احلنابلة املرد
 سكوهتم إذا كان عددهم كبريًا جدًّا.

كثير، كما لو انفرد واحد   مسألة: إذا تفرد واحد فيما تَ َتوف ر الدواعي على نقله وقد شاركه خلقٌ " 
 ".قطعاا، خالفاا للرافضة بقتل خطيب على المنبر في مدينٍة، فهو كاذبٌ 

، ال على صدقه اخلربهذه املسألة عكس السابقة، وهي أن توجد قرائن، وتلك القرائن تدل على كذب 
 قطًعا، وإمنا على كذبه قطًعا، فتكون عكس السابقة متاًما.
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 :المصنف تفيد فائدتينتي سيوردها لألة اوهذه القاعدة أو المس
 الرافضة كالم يف اهلل شاء إن وسيأيت الشرعية، األحكام يف. 
 يكذبه؟ أم يصدقه هل مستغرب خربٌ  هيأتي عندما حياته يف املرء مسألة يف أيًضا وتفيد 

يعين تفرد واحٌد بنقل خرٍب، ال بد أن يكون قد نقل خربًا، وهذا اخلرب  إذا تفرد واحٌد"؛"يقول الشيخ: 
معه، أو  رأوهميف رؤيته بأن يكون قد  مالذي تفرد به الواحد مل ينقله غريه من الناس، مع مشاركة الناس هل

 "إذا تفرد واحٌد فيما تتوفر الدواعي على نقله". كان صوتًا، وهذا معىن قوله:  ذامسعوه إ
أخذنا هذه األمور  (48:21) عندنا فيها ثالثة أمور سأذكرها لكم، "تتوفر الدواعي على نقله"طيب، 

 الثالثة من كالم املصنف.
خربًا، وهذا اخلرب الذي تكلم به جنزم بأنه   رَ كَ قبل أن أبدأ يف هذه األمور الثالثة حنن نتكلم عن رجٍل ذَ 

دت ثالثة أوصاف، أو نقول: أربعة، على حسب ما  يأيت بالذهن. كاذب، نقول: إذا ُوجم
 أن يكون ذلك الشخص قد تفرد بنقل ذلك اخلرب، ومل ينقله أحد غريه. :الوصف األول -
 أن يكون قد شاركه يف مساعه، أو يف رؤيته غريه من الناس. األمر الثاني: -

: أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله؛ مبعىن أن احلاجة تدعو إل نقله نقاًل متواترًا، إما القيد الثالث -
 لكونه شيًذا ظاهرًا يف البلد، أو لكونه أمرًا مهمًّا حيتاج إليه كل أحد.

 م بكذبه قطًعا.كَ ما تتوفر الدواعي لنقله لكونه خربًا غري مهم فال حيُ ، فإن مل تكن هناك وبناءا عليه
 "."إذا تفرد واحدٌ من قول املصنف:  مأخوذٌ إذن القيد األول  -
يعين شاركه خلٌق كثرٌي يف املشاهدة أو  "وقد شاركه خلٌق كثير"؛من قول املصنف:  مأخوذٌ والقيد الثاين  -

 يف السماع لذلك اخلرب.
واملراد بالدواعي؛ أي احلاجة  "فيما تتوفر دواعي على نقله"، من قول املصنف:  مأخوذٌ والقيد الثالث  -

؛ أي على نقل ما على نقله"كما عربَّ البهويت يف شرحه على ]اإلقناع[، فقال: الدواعي مبعىن احلاجة، "
 شاهدوه، أو ما مسعوه.
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؛ يعين لو انفرد واحٌد بقتل خطيٍب على المنبر في مدينة""كما لو ، قال: ل المصنف له بمثالمث  
ل، ومل تم خبرب قتل، ليس بالقتل، ليس هو الذي قتل، وإمنا انفرد بنقل خرب أن خطيب اجلمعة قد قُ  انفرد واحدٌ 

 ينقله أحٌد غريه، نقول: أنت كاذٌب قطًعا، حيكم عليه بالكذب.
شهادًة أمام قاضي،  هاوال تقبل شهادته إذا كان قد شهد د خربه،رَ ، فحينذٍذ ي ُ فهو كاذٌب قطعاا"قال: "

 وال يكون خربه يدخل يف حكم أخبار اآلحاد املفيدة للظن، وإمنا هي من املقطوعة بكذهبا.
أحد  ازيري الشثنا  أبوشك، وقد ذكر بعض الشراح وهو  ؛ أي بال"فهو كاذٌب قطعاا": قول املصنف

 ابن احلاجب[ قال: وهذا قول الكل، مل خيالف فيه أحد، وهو احلق قطًعا أنه كاذٌب قطًعا. خمتصر]شراح 
 ما هي ثمرة هذه المسألة؟

 ثمرة هذه المسألة من جهات:
: في مسائل الدين - الرد على أهل البدع الذين يذكرون أخبارًا، ويبنون عليها دينهم، وتكفري  :أوالا

ذكرها ومل تنقل خبرٍب صحيح، وإن سلمنا فإمنا  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-غريهم من الناس، ويذكرون النيب 
، أو قال: ليٌّ إن اإلمام بعده ع قال: -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-نقلت خبرب آحاد، مثلما قال الرافضة: أن النيب 

َي اهلل َعْنهُ -إن اخلالفة يف علي    أو إن املعصومني اثين عشرة، أو حنو ذلك. ،وبنيه -َرضم
فنقول: هذا غري صحيح، مثل هذا أمر من الدين يعترب أصل من أصول الدين كما تزعم، فإن كان أصاًل 

فحينذٍذ  ؟!أحواله مستفيض، فكيف ال ينقله إال شخٌص واحدمن أصول الدين، فالواجب أن ينقل نقاًل أقل 
براٌء من ذلك يكون  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-إن صح هذا النقل، والنيب  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-يكون النيب 

 قد أخفاه، وهذا ليس بصحيح.
ماكن العامة ومل  ، ويف غريها من األخم ديرغقاله يف  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-وأنتم تقولون: أن النيب 

الكذب والكتمان، ال ميكن بالعقل،  ينقله أحد، ال ميكن أن يتواطأ هذا العدد الكبري من الناس على
 فاحلجاج العقلي ينفي ما تقولونه وتدعونه.

الشهادة من شهد بشيٍء على هذه املسألة مسألة القضاء؛ ولذلك العلماء يذكرون أن من املسائل املبنية 
مما يستفيض، وتتوفر الدواعي لنقله، ومل يوافقه أحٌد غريه كان قد حضر جمٌّ كثري إنه ال يُقَبل، مثل ما يتعلق 
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 املكان العام، وذلك اجملروح ممن يتوفر الدواعي باجلراحات يف املكان العام؛ فلو دعي أن فالنًا جرح فالن يف
 مريًا، أو مشهورًا، أو عاملٍا، فمثل هذا مما جيزم بكذبه قطًعا. لنقل خربه لكونه خطيًبا أو أ

 ".لقوم"مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقالا خالفاا 
العمل بحديث اآلحاد هل يجب العمل ب المتعلقة المسألة وهي المهمة، المسائل من المسألة هذه

 به أم ال يجب؟ وهل هو جائٌز أم ليس بجائز؟ 
وهذا الباب املخالفة فيه يف احلقيقة هو سبٌب لرد أحكام الشرع؛ ولذلك فإن ابن القيم يف كتابه العظيم 

صل، وليس  هو خمتصره وبعض األإمنا وهو من أمجل الكتب احلقيقة، وهو كتاب ]الصواعق املرسلة[، واملوجود 
 كل األصل موجود أيًضا.
إليها منكرو كثري من معاين الشريعة أربعة، ومن أحد هذه الطواغيت اليت يرجع ذكر أن الطواغيت 

ل هبا، وعندما نقول: إنه ال يعمل هبا ليس معناها أهنا تفيد عمَ طاغوت القول بأحاديث اآلحاد أنه ال يُ 
هبا، فال تالزم بني األمرين، ولكن بعض أهل البدع يقول  القطع، ولكن قد تفيد الظن، ومع ذلك نعمل

 ذلك.
الشافعي، وهو من بن القاص ما ذكره اإلمام أبو العباس  ومن أعجب الكالم الذي يدل على هذا األمر

تتعلق بأيب العباس بن القاص له  فائدة ، ومن أذكيائهم، وهنا -عليه رِحة اهلل تعال–كبار علماء الشافعية 
على صغر حجمه، إال أن هذا الكتاب من أمجل الكتب يف التقرير للقواعد والتخريج عليها، وهو كتاب 

 متقدم؛ ألنه من علماء القرن الرابع، وكتابه هذا امسه ]التلخيص[ طبع، ولو شروح مل تطبع بعد.
ني أهل ال خالف ب)فأبو العباس بن القاص من أعيان فقهاء الشافعية له كالم يف خرب اآلحاد يقول: 

ملا عجزوا عن ردها عن السنن(،  لعجزه خرب اآلحاد الفقه يف قبول خرب اآلحاد، وإمنا دفع بعض أهل الكالم
 وقد خالفت أهواءهم أتوا هبذه الشماعة اليت يعلقون عليها هذا األمر.

وهذا ذريعٌة إل )، يقول: (زعم أنه ال يقبل منها إال ما تواتر خبرب من ال جيوز عليه الغلط والنسيان)قال: 
َُه اهللُ تَ َعاَل -إبطال سنن، فإن ما شرطه ال يكاد يوجد إليه سبيل( وصدق   .-َرِحم

قول: يفيد الظن حمتمل، لكن هل ال يعمل نبعدم العمل خبرب اآلحاد نعم إذا جاءك من حياجج ولذلك 
 به؟
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 نقول: عندنا أمران: 
 وسيأيت الكالم فيها بعد قليل.: أهنا تفيد العمل، األمر األول -
أهنا إذا حفت هبا قرائن معينة، فإهنا تفيد العلم، فتكون كاملتواترة؛ ألهنا من باب  واألمر الثاني: -

 اإلمجاع.
"يقول الشيخ: " ويشمل ذلك أي جيوز التعبد،  "يجوز العمل"؛، قوله: يجوز العمل بخبر الواحد عقالا

 أمرين:
 األصول. 
 والفروع. 
 مسائل االعتقاد تثبت بأحاديث اآلحاد. صولففي األ -
 .األحكام واألمر الثاني في مسائل الفروع -

ولذلك إن عبارة املصنف العمل بعضهم يقول: األول أن يقال: تعبد؛ لكي تشمل حىت األصول وال 
 العمل. تكون قاصرًة على الفروع، وإن قلت: إن قول العمل يشمل االثنني؛ ألن االعتقاد داخٌل يف عموم

"قال:   ."بخبر الواحد عقالا
 طبعاا، كيف يكون االعتقاد داخل في عموم العمل؟

 ألن الناس يتفاضلون يف اإلميان، طبًعا هناك التصديق، وهناك العمل.
التصديق ليس الناس فيه سواء، بل بعض الناس أكمل تصديًقا من بعض، وسبب فرقهم يف التصديق هو 

، «م باهللكُ مَ لَ عَ ا أَ نَ أَ : »-َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-وبكالمه؛ ولذلك يقول النيب  -لَعزَّ َوجَ -أن علمهم باهلل 
، وهو أعلم الناس باهلل، وهذه داللة على أن العلم باهلل -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-فأكمل الناس تصديًقا حممٌد 

 .-ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَل -وبشرعه يؤدي إل كمال التصديق به 
".يقول الشيخ:   "يجوز العمل بخبر الواحد عقالا

وهذا القول الذي ذكره املصنف هو قول األكثر، وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه يعين هو قول الفقهاء 
 مجيًعا، بل أكثر العقالء كما قال ابن قدامة يف ]الروضة[.
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 "خالفاا لقوم".قال: 
 المخالفون في ذلك فريقان:

عقاًل، وليس جائز، وإمنا هو واجب، وسيأيت أن هذا قول إن العمل خبرب الواحد واجٌب  فريٌق قالوا: -
 أيب اخلطاب، وسيورده املصنف بعد قليل؛ ولذلك لن أتكلم عن هؤالء املخالفني.

من قال: إن العمل والتعبد خبرب الواحد عقاًل غري  :المقصودونالنوع الثاني من المخالفين وهم  -
 فأنكروا التعبد به.جائٍز، 

شفَّع، وقد تمث  ابن برهان من شيوخ ابن عقيل صاحب ]الوصول[ وكان حنبليًّاو وقد قال ابن بَرهان، 
)صار إليه طائفٌة من مبتدعة  يقول:مشى على طريقة املعتزلة يف بعض آرائه، يقول عن هذا القول، 

 .يه بعض القدرية باخلصوصرهان، وهذا هو الذي ذهب إلاملتكلمني( هذا كالم ابن بَ 
 هذا مصطلح يشمل طوائف شىت من مذاهب متعددين، أو أكثر القدرية على هذا. :والقدرية

 .وبعض الظاهرية :واب له هذا القول، قالسم ممن ذهب أو نُ 
 للظاهرية فيه نظر، لماذا؟ والحقيقة أن نسبته

، بالسني املهلة دون ألن الذي نقل عنه هذا القول هو أحد تالميذ حممد بن داوود وامسه القاساين
( وإمنا هو )القاساين(، وهذا )القاساين( كان متتلمًذا على حممد لقاشاينم ااملعجمة؛ ألن بعض الكتب تسميه )

 قال هذا القول يف مرحلته األول، على الظاهرية، فال ندري هل دَّ بن داوود الظاهري، مث تشفع بعد ذلك ورَ 
أن هذا قول يقال: ولذلك، فمن الصعوبة أن  ؛يف مرحلته الثانية، أم كانت له مرحلٌة ثالثة بعد ذلك أم

 الظاهرية يف هذه املسألة.
بائي، واملصنف مل ينسبه للجبائي، وقد أحسن ابن احلاجب نسبه للجُ  من باب الفائدة: بس القوم هؤالء

التفصيل، وسيورده املصنف بعد قليل، وهذا يدلنا على أن املصنف مل  أن قول اجلبائي الصواب:فاملصنف، 
 ر حىت يف نقل  املذهب.يتابع ابن احلاجب يف كثرٍي من املسائل، وإمنا حوَّ 

 وقوهلم ساقط كما قلت لكم: أن ابن بَرهان قال: إنه قول أهل البدع.
 ."يه ما يوجبه؟ قوالنولكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس ف"
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 هذه املسألة يعين فيها نقٌص، وفهمها حيتاج إل مقدمات، فأرجو أن يعين أن تتحملوين بعض الشيء.
ن ذهذا من املصنف تفريٌع على قول من قال: إنه ال جيوز العمل خبرب الواحد، إ "لكن"قول املصنف: 

 الذين خالفوا كان هلم قوالن يف املسألة التالية. القومهذ تفريٌع على قوهلم؛ أي  "لكن"فقوله: 
أي هل ورد يف الشرع ما مينع العمل حبديث اآلحاد أم ال؟ فيكون  "؛؟: "هل في الشرع ما يمنعهقال

 حينذٍذ العقل قد منع منه، والشرع قد منع منه، أم ليس كذلك.
وإمنا سكت، فيكون حينذٍذ توقف، ب العمل، وج؛ أي ليس يف الشرع ما ي"أو ليس فيه ما يوجبه"قال: 

لنا  :قولل حبديث اآلحاد، والشرع مل ينَه، ومل يوجب، فيعمَ فنرجع إل العقل، وداللة العقل تقول: ال يُ 
 ، فيه قوالن يف هذه املسألة."فيه قوالن"خياران، قال: 

 طيب، حترير هذه املسألة يف احلقيقة أحسن من تكلم عنها أو خلصها هو اجلويين.
 لماذا اخترت الجويني بالذات؟و 

املسودة[، ويف ]املسودة[ نقلها عن اجلويين، فهي يف األصل منقولة ]ألن املصنف نقل هذه املسألة عن 
 من اجلويين.

 ماذا يقول الجويني، أو ملخص كالمه؟
هلم  يقول اجلويين: )إن َمن نفى جواز العمل خبرب الواحد، وقال: إنه ال يستحيل وروده يف الشرع، فإن

 قولني: 
 به التعلق مينع ما الشرع يف إن: قالوا: األول القول. 
 الوقف يتعني فحينذذٍ  به، العمل على قاطعةٌ  داللةٌ  تقم مل: قالوا: الثاين والقول. 

هذان مها القوالن كما فصلهما وبيَّنهما اجلويين يف ]الربهان[، وهو أحسن من تكلم يف هذه املسألة، 
فهمها، وإال فال مثرة هلا، وهو باطل ذلك فقط لتفريع على قول بعض أهل البدع؛ ولوهذه املسألة يعين 

 وملغي.
 ."ويجب العمل به سمعاا عند األكثر"
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أي وجيب العمل خبرب اآلحاد طبًعا يف األمور الدينية سواًء يف الفروع أو يف  ويجب العمل به"؛": قال
 أوجب، العقل جييز، والدليل الشرعي يوجب. أي الدليل الشرعيسمعاا"، "سمعاا" "األصول 

 ما معنى أن العقل يجيز؟
للناس: أيها الناس كل حديٍث  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-معناه أنه جيوز عقاًل أن يقول النيب  باختصار يعين

البدع اليت ذكرها املصنف  أهل يصلكم عين خبرب آحاٍد فاعملوا به، نقول: عقاًل جيوز ذلك، إال خالف بعض
 قبل قليل.

: فنقول: ليس اجلواز، مل يرد اجلواز، بل ورد الشرع بالوجوب، وهذا قوله ورد به مسًعا، نص أما في الشرع
ا كان اخلرب عن رسول ذعلى أنه قد ورد به السمع اإلمام أِحد، فقد قال اإلمام أِحد يف رواية أيب احلارث: )إ

ة، وجيب العمل به على من عقله وبلغه، وال نَّ صحيًحا، ونقله الثقات فهو سُ  -ْيهم َوَسلَّمَصلَّى اهلُل َعلَ -اهلل 
دل على ذلك حبديث، فقد جاء عند امليموين: أن أِحد حدثه يتلفت إل غريه من رأٍي وال قياس، واست

ل ى اهللُ صَ -وكان لي أٌخ يشهد رسول اهلل حبديث ابن عباس، ويف قصة حديث ابن عباس أن عمر قال: )
، يوماا، وأشهده يوماا، فإذا غيبت جاءني بما يكون من الوحي، وما يكون من رسول اهلل( -َعَلي ِه َوَسل م

فقال  ؟هذا دليل وهل جييئ به الرجل الواحد، يقول:خبرٍب قال عبد امللك امليموين: قلت ألِحد: يف هذا حجٌة 
 أِحد يعين رأى أن السمع يدل على الوجوب.، وهذا يدل على أن (4:331:) أِحد: نعم

بأن خرب اآلحاد جيب العمل به مسًعا  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-طبًعا األحاديث اليت وردت عن النيب 
باملذات أنه أرسل  -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب  وصلت مرحلة التواتر كما نقل ذلك اجلويين، فاألحاديث عن

، وقاتل أقواًما مع أنه إمنا أرسل هلم أفراًدا -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم- هتبنته، وتبليغ كا آحاًدا بتبليغ سُ أشخاصً 
يف حجية خرب  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-يبلغوهنم الدين، فدل ذلك على أن األحاديث اليت وردت عن النيب 

 .اآلحاد وصلت مرحلة التواتر
يف  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن الصفات اليت جاءت عن النيب  :-رَِحَمُه اهلُل تَ َعاَلى-الموفق وقد ذكر 

 األحاديث متعددة، واملعىن املشرتك أهنا تفيد أن خرب اآلحاد متواتر، وأورد أكثر من عشرة أحاديث.
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إمجاع الصحابة والتابعني على  أن إمجاع التابعني على العمل خبرب اآلحاد، بل ثم ذكر الجويني أيضاا:
أي  "ويجب العمل به سمعاا عند األكثر"؛متقدًما ال خالف فيه، وهذا معىن قوله:  اذلك، فيكون إمجاعً 

 أكثر العلماء، وهو املعتمد عند عامة أهل العلم.
ون رد ل عنهم اخلالف بعض القدرية؛ ألهنم يريدقم أن هناك أشخاًصا قد خالفوا، ممن نُ  "األكثر":مفهوم 

 .-َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أحاديث النيب 
ل عنه املخالفة كما يف ]الروضة[ بعض الظاهرية، وأظنه يقصد )القاساين( هذا أو غريه ال أدري، قم وممن نُ 

 ؟!ويف نسبة ذلك للظاهرية نظر، فكيف يقول: الظاهرية إنه ال جيب العمل باحلديث مساًعا
 ."من أصحابنا وغيرهم وعقالا  واختار طائفةٌ "

"؛ قال: أي أن العقل أيًضا دل على وجوب العمل حبديث  "واختار طائفة من أصحابنا وغيرهما وعقالا
أبو يعلى يف كتابه ]الكفاية[ وهو من كتب املتقدمة، إذ  اآلحاد، من الذين قالوا به من أصحاب اإلمام أِحد

]التمهيد[، ونسب ابن  من الكتب القدمية أليب يعلى، ممن قال بذلك أبو اخلاطب يف [اجملردو ]]الكفاية[ 
احلاجب هذا القول لإلمام أِحد، وفيه نظر، وإمنا قول اإلمام أِحد ما تقدم وهو يرى أنه مسع، وإمنا قال به 

 بعض أصحاب اإلمام أِحد كما نقلت لكم عن أيب يعلى يف ]الكفاية[، وأيب اخلطاب.
ريج، سُ بن أي وغري أصحابنا ممن نقل عنهم هذا القول أبو العباس  "طائفٌة من أصحابنا وغيرهم"؛قال: 

ل، أو نقل بعض الشافعية: أنه جمدد القرن الرابع، ي ق، حىتبن سريجأبو العباس  املسلمنيإمام وهو من أئمة 
 .-عليه رِحة اهلل– املسلمنيوهو من أئمة 

ايف له ري ايف، ومها أيًضا من العلماء الكبار يف املذهب الشافعي، والصري ممن نقل عنه هذا القول القفَّال والص
د لرمبا كان فيه توضيح لكثري من مسائل األصولية يف هذا الكتاب شرح ونُقمل عن بعض  ،الرسالة، لو ُوجم

 املعتزلة، وهو أبو احلسني املعتزيل.
فذكر ، مقلت عن هؤالء مع علو شأهنم اعرتض بعض األصوليني يف نسبتها إليههذه األقوال اليت ن

أن بعًضا من علماء األصول استغربوا نسبة هذه األقوال هلؤالء األئمة حيث  :البرماوي في شرحه لأللفية
متعددة، مث  باعتذاراتٍ قالوا: إنه جيب عقاًل العمل خبرب اآلحاد، وأن هؤالء الذين استغربوا ذلك أول كالمهم 

 اليت نقلت عنهم. االعتذاراتأورد بعًضا من هذه 
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واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل "
 ."آخر

وهذا يدلنا على أن املصنف خالف ابن احلاجب يف نسبة قول اجلبائي، واألقرب  "واشترط الجبائيُّ"قال: 
ي ما ذكره املصنف؛ ألنه هو األشهر يف كتب األصوليني أكثر من القول الذي نسبه إليه ابن يف قول اجلبائ

 احلاجب.
"واشترط كتب اجلبائي ليست موجودة لكي نتأكد من كالمه، قال: طبًعا   : "واشترط الجبائي"قال

قيَّد الشيخ تقي الدين يف قبول خرب الواحد مطلًقا، ولكن لهنا أطلق املصنف  الجبائي لقبول خبر الواحد"
 يف املسائل الشرعية فقط دون ما عداها.]املسودة[ أنه اشرتط هذه الشروط 

 من طبقة الصحابة إل ما بعد ذلك. "أن يرويه اثنان في جميع طبقاته"قال: 
أي قياًسا على الشهادة، فكما أنه ال يُقبل إال شاهدان، فكذلك الرواية تكون يف  : "كالشهادة"؛قال
 مثلها.

 أو ،من أحاديث اآلحاد؛ يعين أن يوافقه خرٌب آخر، فيكون فيه حديثان "أو يعضده دليٌل آخر"قال: 

 كذا الصحابة. بعض به عمل أو ،-عليهم اهلل رضوان– الصحابة عند انتشر قد يكون أن أو آلية، ظاهرٌ  يوافقه
 ]أصوله[. يف مفلح ابن األربع األمور هبذه اآلخر الدليل نقل

 حديث يوجد يكاد ال ألنه ة؛نَّ بالس   العمل إبطال إل يؤدي القول هذا ألن إشكال؛ فيه القول هذا حقيقة
 الطريقة. هبذه يروى
 ".الشرائط في الراوي"

ضية ما هي الشروط التي تشترط في ربما وهي قهذه مسألة بدأ المصنف، آخر مسألة عندنا اليوم 
 الراوي؟

ي بغض النظر عن احلديث املروي، وهناك نكتة تتعلق بنظر علماء احلديث او هذه الشروط تشرتط يف الر 
يف الشروط يف الراوي، كثري من األصوليني يذكر الشروط جامدًة، وأعين بكوهنا جامدًة؛ يعين واضحة املعامل، 

يف بعض هذه األحاديث، ومن  ماء احلديث جتدهم قد يتجاوزون يف بعض هذه الشروطبينما كثرٌي من عل
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أحسن من وجدت له تفصياًل يف هذه املسألة هو الشيخ تقي الدين، فذكر طريقة أهل احلديث يف الشروط 
 املوجودة يف الراوي.

: )فأما فقال، (تقبل مقيدةً أن الرواة إما أن تقبل روايتهم مطلًقا، وإما أن ): فذكر الشيخ تقي الدين
وخلوه من األغراض والعقائد  املقبول مطلًقا فال بد أن يكون مأمون الكذب باملظنة، وشرط ذلك العدالة،

وهذا واضح هو   (تقانبط واإلضسهو باحلفظ والالفاسدة اليت يظن معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون ال
 كالم األصوليني، فالشروط اليت أوردها األصوليون إمنا هو للنوع األول، وهو الراوي الذي يقبل حديثه مطلًقا.

: قال: املقيد؛ يعين الذي تقبل روايته مقيدًة بشرط، قال: فيختلف باختالف القرائن، ولكل النوع الثاني
 حديٍث ذوٌق وخيتص بنظٍر ليس لآلخر.

 هذا الكالم؟ لماذا قلنا
لكن رمبا سيأتينا إن شاء اهلل إشارة ملسألة مهمة، وهو أن   -ال أدري الوقت اليوم ال ميكننا عليه–ا ألنه رمب

كثريًا من العلماء فقهاء احلديث وأِحد جاء عنه أيًضا اإلعمال هبذا األصل، وهو أن بعًضا من صور احلديث 
ي، وبعض الشروط املتعلقة باإلسناد فيه، ورمبا أتكلم عنها ل هبا مع اختالل بعض شروط الراو عمَ الضعيف يُ 

 تكلم عن احلديث املرسل، فأنسب موضع له هناك إن شاء اهلل.نإن شاء اهلل عندما 
ولذلك فقد حيمل العلماء احلديث الذي رواه ضعيف الضبط، أو من فيه بدعٌة أحيانًا، فيقبلوا هذا 

حفت هبذا احلديث؛ ولذلك فإن له ذوقًا، يعرف هذا الذوق علماء احلديث، ويتحملوه، ويعملوا به لقرائن 
 الشريعة فقًها ورواية.
منقولة عن مثل احلديث ممن نقل عنه ذلك اإلمام أِحد على سبيل املثال، فقد هذه طبًعا  "شرائط الرواة"

إال عن ثالثة اكتب عن الناس كلهم )العلم؟ قال:  كتبجاء أن حسني بن منصور سأل اإلمام عمن ن
صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، فإنه ال يكتب عنه قليٌل وال كثير، أو رجٌل يغلط فيرد عليه فال 

 وهذه إليها مرد مجيع الشروط اليت سيوردها املصنف وزيادة. ،(يقبل

 قلت: وزيادة، لَم؟
ا بن احلاجب، ومل يذكره املصنف، وهذا الشرط مذكوٌر يف أصله وهو افات  ألن هناك شرطًا مهمًّا جدًّ

أي من  "منها"؛ املصنف، وقطًعا أنه من باب سهو قطًعا، ولكن ميكن أن نعتذر للمصنف؛ ألنه قال:
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الشروط، فلم يكن املصنف قد قصد احلصر، لكن هذا الشرط جيب أن يذكر، وهو شرط الضبط، فال بد أن 
 لك من األعذار.يكون الراوي ضابطًا، ولألسف أن املصنف يعين مد بصره، أو حنو ذ

 قطًعا هو ال يقول بعدم اشرتاطه، وإمنا تركه لسبٍب من األسباب علمها عند اهلل.
 ."إجماعاا منها العقل"

وهذا بال خالف بني أهل العلم، فالعلماء يشرتطون  "العقل إجماعاا"أي من الشروط، "منها"؛ قال أواًل: 
قبل يصح حتمله للرواية، وال يصح أداؤه العقل يف التحمل ويف األداء مًعا كالمها، فإن فقد العقل، فإنه ال يُ 

 هلا، كالشهادة متاًما.
إنه قد جاء عن اإلمام أِحد كالم يوهم أن فاقد العقل تقبل روايته،  :لكن هنا مسألة قد يقول شخص

فقد جاء أن اإلمام أِحد ُسذل عن الكبري؛ أي كبري السن، ليس بصغري السن، ليس الكبري اهلرم، ولكن قصد 
 بالكبري كبري السن، الكبري الذي ال يعرف احلديث وال يعقله.

(، قد يظن بعض الناس أن العاقل إذا كان له أحاديث رويه)إذا كتب الحديث فال بأس أن يفقال أِحد: 
ل؛ مروية فأجاز هبا عند األداء، فإنه يصح، وهذا غري صحيح مطلًقا، وإمنا قصد السائل وفهمه أِحد وال يعقم 
هم أي وال يعقل أصول، أو ال يعقل حدوث العلم بعلل احلديث، هذا التوجيه ذكره كثري من أهل العلم من

 .البغدادياخلطيب 
أراد أبو عبد اهلل بذلك أن يكون الكبري يضبط كتابه، غري أنه  يقول الخطيب البغدادي في ]الكفاية[:

ال يعرف علل األحاديث واختالف الروايات، وال يعقل املعاين واستنباطها؛ يعين ليس بفقيه، فمثل هذا 
قل هنا فقده بالكلية، وإمنا فقد يعين صدقه وصحة كتابه، وثبوت مسعه، ليس هو املقصود بالعل هيكتب عن

 عدم الفهم فيه.
 ."ومنها: البلوغ عند الجمهور"

 .؛ أي أن اجلمهور يشرتطون البلوغ عند التحمل وعند األداء"البلوغ عند الجمهور"
 أما األداء فقد حكي االتفاق أنه ال تقبل رواية فاقد البلوغ. -
 ا املصنف.وأما التحمل ففيه قوالن ذكرمه -
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 ."هنا أولىفوعن أحمد: تقبل شهادة المميِّز "
أي أن أِحد جاءت رواية أن املميز الذي أصبح مييز ويعقل  "وعن أحمد: تقبل شهادة المميز"؛قال: 

 .تقبل شهادته يف بعض املواضع
 يعين هذا من باب التخريج الفقهي، هذا من باب التخريج. هنا أولى"؛ف: "فقال املصنف

أورده املصنف ُسبمق إليه، فقد نص على هذا التخريج يف ]املسودة[ قبله إما اجملد ابن والتخريج الذي 
وقال )خرجها اجملد بن تيمية، ونقل هذا التخريج املرداوي، لكنه مل ينسبه، قال:  ذيتيمية، والظاهر أن ال

 عبد احلليم، أو حفيده. هي قاله اجملد، أو ابنذبعض أصحابنا( ورمبا ألنه يف ]املسودة[ ومل ينب هل ال
 التخريج بقبول حتمل املميز مقبول.أن هذا  فالمقصود:

أي فتقبل رواية املميز،  فهنا أولى"؛"طبًعا هذه الرواية هنا وعن أِحد تقبل شهادة املميز هذا يف األداء، 
 .زمهذه من باب التخريج يف الرواية، لكن مل يقل هبا أحد يعين على سبيل اجل"فههنا أولى" 

إن املذاهب األربعة مجيًعا على أن األداء ال بد أن يكون بالًغا،  ولذلك قال المرداوي في ]التحبير[:
 إال هذه الرواية املخرجة عن اإلمام أِحد، فهي اليت قيل: إنه تصح رواية املميز.

 ."ل عند إمامنا وغيرهقُبِ فإن تحم ل صغيراا عاقالا ضابط وروى كبيراا، "
 هنا بدأ يتكلم عن اليت فيها خالف، وهي قضية حتمل الصغري للرواية. "فإن تحمل صغيراا"يقول الشيخ: 

قبل فيه التحمل، وإمنا اختلف العلماء ن البلوغ، وليس كل صغٍر يُ يعين دو  "فإن تحمل صغيراا"؛قال: 
 عشرة، وقيل غري ذلك.على أقواٍل متعددة، فقيل: أربع، وقيل: مخس، وقيل: ثالثة عشرة، وقيل: مخسة 

وممن عدَّ هذه األقوال اليت ذكرها العلماء البغدادي، اخلطيب البغدادي يف ]الكفاية[، والقاضي عياض يف 
 ]اإلملاع[ وغريهم، ذكروا األقوال اليت قيلت.

مىت يصح السماع  [العلم]ذكره البخاري يف الصحيح حينما عقد بابًا يف كتاب ومن أشهر األقوال ما 
َي اهلل َعْنهُ -وذكر فيه حديث حممود اللبيد  العلم؟ َصل ى اهللُ َعَلي ِه -عقلت مجةا مجها النبي أنه قال: ) -َرضم
 .وأنا ابن خمس سنين((، وقوله: )وأنا ابن خمسٍ  في في   -َوَسل م
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هو من كان ابن مخس، وعليه كثري من التحمل : إنه يدل على أن أقل من يقبل منه هذه بعضهم قال
 علماء احلديث، وخاصة يف اإلجازات.

(؛ أي أنين دخلت يف اخلامسة، فقد وأنا ابن خمسٍ أربع؛ ألن قول حممود بن لبيد: ) ومنهم من قال:
 .أهنيت أربًعا، ودخلت يف اخلامسة

ولذلك جتد بعًضا من احملدثني قد انتصر وألف جزءًا يف أن السماع يصح، والتحمل للرواية يصح وهو ابن 
 أربع.
ه اإلجازات اليت ذتب اإلجازات مليذة، بل إن أغلب األسانيد العالية يف اإلجازات إمنا هي بسبب هوكُ 

يف عمر الراوي حىت رواها على الكرب، وقد ال يكون هو األتقن  -َعزَّ َوَجل-تؤخذ يف الصغر، فإن مد اهلل 
 وال األعلم، وإمنا فقط إلدراٍك لعلو إسناد.

"قال املصنف:  "ىن "مع "عاقالا ؛ أي فامهًا ملا يرويه ويتحمله، والنص على العقل جاء عن اإلمام عاقالا
ما ؛ أي إذا عقل )يجوز سماعه إذا عقل(أِحد، فقد نقل عبد اهلل أن أباه أِحد ملا سذل رواية الصغري قال: 

"الذي يفهمه، وكلمة  قل ومتييز الرواية تدلنا على أن ظاهر كالمهم أن ليس له سن، وإمنا الضابط بع "عاقالا
 وضبطها.

الكفاية[ أن علماء احلديث هلم قوالن يف اشرتاط الضبط عند التحمل يف ]ذكر يف  : "ضابطاا"قوله
 .الصغر

 .يشرتط أن يكون ضابطًا ملا روى ه: إنفبعضهم قال
أن بعض علماء احلديث قالوا: إنه ال يشرتط أن يكون ضابطًا،  وذكر الخطيب أيضاا في ]الكفاية[:

 وإمنا يلزم أن يكون ضابطًا عند أداء الرواية بعد ذلك، وإن كان قد ذكر أن األغلب على األول.
 أي أدى الرواية حال كربه بعد البلوغ."وروى كبيراا"؛ قال: 

أي قبلت روايته، وسبب قبوهلا أن العلماء أمجعوا على قبول رواية ابن عباس، وعبد اهلل بن  "قُِبل"؛قال: 
ُهما-الزبري  َي اهلل َعن ْ  .-َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ل من النيب ، وقد كان دون سن البلوغ عندما حتمَّ -َرضم

 ثرية عن اإلمام أِحد منها:إمامنا اإلمام أِحد، وقد جاءت روايات ك "عند إمامنا وغيره"؛قال: 
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 ،(يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط) أنه جاء يف رواية أيب احلارث، واملروذي، وحنبل أن أِحد قال:
 ومثل جاء عن عبد اهلل بن أِحد وغريه.

أنه ال خالف يف املسألة أنه يصح التحمل  والظاهر:هذه املسألة جزم هبا املصنف ومل يذكر فيها خالفًا، 
 .الصغر، واألداء كبريًادون سن 

مجد أنه فيها خالف، فقال اللكن ذكر الشيخ عبد الرحيم بن تيمية والد الشيخ تقي الدين وابن 
 .(يغلب على ظين أن فيها خالفًا لغرينا يف هذه املسألة، وأنه ال يصح) في ]المسودة[:

 .(ذكر خالفًا يف هذه املسألةوهو كذلك، فإن ابن الباقالين ) :علق ابنه وهو الشيخ تقي الدين قال
 ".ومنها: اإلسالم إجماعاا"

أي إسالم الذي يروي حال الرواية، وأما حال السماع والتلقي، فإنه سيأيت يف آخر   "ومنها: اإلسالم"؛
 كالم املصنف.
 حكى أيًضا املرداوي.ذا اإلمجاع أي بإمجاع أهل العلم، وهذا ال شك يف ه"إجماعاا"؛ 

 ."تهام الكافر في الدينال"
َصلَّى اهلُل َعَلْيهم -وخاصًة عن النيب  الكافر متهٌم يف روايته،؛ أي أن "التهام الكافر في الدين"قال: 

فهم متهٌم يف ذلك غاية التهمة، فحينذٍذ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-، فإنه معاٍد للدين وللشرع، وللنيب -َوَسلَّم
 ال تقبل روايته.

 المراد بالكافر؟ عندنا هنا مسألة: قول المصنف: "التهام الكافر"، ما
 "الكافر" فيها قوالن: وذكر القولين بهذه الطريقة أبو الخطاب في ]التمهيد[:  المراد ب

كل كافٍر مطلًقا، وهذا اختيار املوفق، وهو ظاهر تعليم املصنف؛   "الكافر"  ب: أن املراد القول األول -
 ألنه قال: كافر وسكت، فيشمل كل كافر.

: أن املراد بالكافر الذي ترد روايته هو الكافر غري املتأول، فيشمل اليهودي والنصراين والقول الثاني -
 .وغريه
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ذا يقبل خربه، وقد ذكر أبو اخلطاب يف التمهيد أن ل فهو الذي فعل فعاًل مكفِّرًا، فقيل: إن هوأما املتأو 
مييل هلذا القول الثاين، وذكر أن ممن قال به أبو احلسني  هذا القول أومأ إليه اإلمام أِحد، وكأن أبا اخلطاب

بالنص يف ]التمهيد[، فإن أبا اخلطاب يف  هما يأخذ عبارات االبصري صاحب ]املعتمد[، وهو أبو اخلطاب كثريً 
 التمهيد[ استفاد كثريًا من أيب احلسني البصري يف كتاب ]املعتمد[ ومها كتابان مطبوعان.]

 العدالة".ومنها: "
وهو شرط بإمجاع املسلمني، والعدالة يف األصل هي التوسط من  "العدالة"أي من الشروط "ومنها"؛  قال:

 غري زيادة وال نقص.
 ."ى والمروءة ليس معها بدعةوهي: محافظة ديني ة تحِمل على مالزمة التقو "

 هذا التعريف الذي أورده املصنف هو تعريف ابن احلاجب متاًما. "وهي" قول املصنف:
 "محافظٌة دينية".يقول املصنف: 

أي أن الشخص يكون الدين هو الذي جعله يعمل هذا احلفظ لنفسه، فيحفظ نفسه  "محافظٌة"؛ قوله:
عليها عدد من االعرتاضات؛ ولذلك فإن  تمن الوقوع يف هذه األمور، والتعبري بكلمة )احملافظة الدينية( أورد

كان قد   ،(سأنها صفٌة راسخٌة في النف)بعبارة  (محافظة دينية)املرداوي يف كتاب ]التحرير[ استبدل كلمة 
( عليها اعرتاض، فرجع إل  هيئة(؛ ألنه نقل يف الشرح أن كلمة )صفة(، مث غريها إل كلمة )هيئةعرب بكلمة )

ة هي كَ ة، فحينذٍذ امللَ كَ بالصفة الراسخة يف النفس، املراد بالصفة هي امللَ وذكر أن املراد  )الصفة(،كلمة 
 الصفة الراسخة.

أطلق ابن عرفة على العدالة لفظ الصفة، وأطلق عليها ) عرفة يقول:ولذلك يقول في شرح حدود ابن 
مث ذكر أن األقرب من هذه األمور  (،اآلمدُي لفظ اهليذة الراسخة، وأما ابن احلاجب فقد أطلق عليها احملافظة

 .(صفة)الإمنا هي الثالثة 
هذه اعرتض عليها بأن فيها حشو؛ ألن احملافظة ال تكون "دينية"  كلمة  :األمر الثاني كلمة "دينية" -

 إال بسبب الدين، ورد عليه ابن الرصاع بكالٍم طويل، ليس هذا فائدته.
 "تحمل على مالزمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة".قال: 
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 .على سبيل االستمرار ، "على مالزمة التقوى"أي هذه احملافظة أو الصفة الدينية"تحمل"؛ قوله: 
  وكلمة "المالزمة" فيها إشكال:

 متى نحكم أن المرء قد الزم هذه التقوى؟
فال بد من مدٍة يالزم هبا تقوى لكي نعرف أهو عدٌل، أم ليس بعدل، ومل أجد أحًدا تكلم عن مدة 

، فقد ذكر يف ]الفتاوى الفقهية[ ملا تكلم عن ضابط مالزمة التقوى على قصور حبث إال ابن حجر اهليتمي
: )أن الفقهاء قد حدوا ملالزمة التقوى مدة سنة، فجعلوا مضي سنٍة كاملة قالالعدالة يف مالزمة التقوى، 

 عالمٌة على مالزمة التقوى، وهذا التقدير بالسنة يعين ال أدري من أين ُقدر ذلك.
الضمري هنا يعود ملاذا؟ اختلف فيه، فذكر  "ليس معها"ها بدعة، ، وسيأيت إن شاء اهلل ليس معوالمروءة

ابن عبد السالم، واملراد بابن عبد السالم حممد بن عبد السالم التونسي صاحب ]شرح كتاب جامع 
 األمهات[ ألن ابن عبد السالم اثنان: العز وحممد التونسي.

"، وحينذٍذ، فإن ليس مع العدالة بدعةٌ "لعدالة ذكر ابن عبد السالم التونسي املالكي أن الضمري يعود إل ا
بدعة وصٌف زائد عن العدالة، فقد يكون عداًل لكنه متلبٌس ببدعة، ورد عليه مجاعة منهم ابن من ال السالمة

لعدالة، وإمنا يكون الضمري يعود إل احملافظة، لضمري ال وال يصح ردال يصح ذلك، إنه وغريه، فقال: عرفة 
 من كانت معه بدعٌة، فليس بعدل، هذا كالم شارح احلدود.فحينذٍذ 

 ا سنذكر كالمهم في العدالة في الشهادة:وأما على المذهب، فإن  
تقي الدين وهي الرواية الثانية يف  واختار الشيخ املذهب أن التلبس بالبدعة يكون سبًبا لفوات العدالة،

الة، وإمنا خيتلف بأحوال أهل البدع من صورٍة إل صورة، املذهب أنه ال يلزم من التلبس بالبدعة فوات العد
يعين داخلًة يف مسمى العدالة، وإمنا هو معىًن زائد، قد  والعمل إمنا هو على القول الثاين، فليست البدعةُ 

 يكون ناقًضا ملا اقرتن به من أوصاف، وقد ال يكون كذلك.
 ."وبعِض المباح وتَتحقق باجتناب الكبائر وترِك اإلصرار على الصغائر"

أي عموم  باجتناب الكبائر"؛قوله: " "باجتناب الكبائر"؛أي وتتحقق العدالة  "وتتحقق"؛قال املصنف: 
 .الكبائر، وحينذٍذ فلو أتى كبريًة واحدة سقطت عدالته
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أن من أتى بكبرية القذف سقطت عدالته وشهادته، فروايته كذلك تبًعا، ويقاس عليها سائر  ودليل ذلك
 ائر.الكب

 ."وترك اإلصرار على الصغائر"قال: 
 معنى "اإلصرار" مجموع أمرين:

 التكرار، وسيأيت إن شاء اهلل الكالم فيما هو حد التكرار، أهو ثالثٌة، أم أكثر. األمر األول: -
عدم التوبة منها، فإن من فعل صغرية مث تاب منها، ورجع مرًة أخرى فليس مبصر، وإمنا  والقيد الثاني: -

املصر الذي يفعلها من غري توبة؛ ولذلك تفرق بني شخص يفعل ذنًبا من الذنوب الصغائر، ويتوب منها، 
 وآخر ال يتوب منها.

َعزَّ -ني امرٍئ ينظر إل ما حرم اهلل : النظر إل ما حرم اهلل، فإهنا من الصغائر، ففرق بمن أمثلة الصغائر
منها، وبني رجٍل ينظر إليها مستمرًئ هلا،  -َعزَّ َوَجل-تؤنبه نفسه، وتراجعه، وتلومه، ويستغفر اهلل و  -َوَجل

 «.اررَ اإلص   عَ ة مَ يرَ غِ  صَ اَل »صراره على الصغرية جيعلها كبريًة، وقد جاء يف احلديث: فحينذٍذ إ
 القيدين يف هذه املسألة.إذن عرفنا 

 "وترك اإلصرار على الصغائر".قال: 
ما هو ضابط ل املسألة اللي هو الدليل عليها وهو قضية عندنا مسألة تتعلق بالقيد األول، قبل أن أنتقل إ

 التكرار؟
 فيها أقواٌل في المذهب:

إن حد التكرار ثالث، فمن فعل الصغرية ثالث مراٍت متوالية فإنه يكون حينذٍذ مصرًّا عليها، وهذا  قيل:
 ، ويف كتابه ]املقنع[.[صفة املفيت واملستفيت]الذي نص عليه ابن ِحدان يف 
كل ما يأمث بفعله مرة يفسق بفعله ثالثًا، وإن كان كبريًة فمرة، وهذ صريح يف   يقول في ]صفة المفتي[:

 كالمه أهنا ثالث، وكذا نقلها فقهاء املذهب عنه.
إنه يقدح يف عدالته اإلصرار على الصغرية إذا تكررت يف اجلملة من غري تقييٍد بعدد يف اجلملة؛  وقيل:

 فحينذٍذ تقدح يف العدالة. جدًّا منه يعين ال ننظر هلا عدًدا، وإمنا نقول: تكررت
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إن حد  والقول الثالث وهو أقربها وهو قول ابن قاضي الجبل في كتابه ]األصول[ حينما قال:
اإلصرار على الصغائر أن تتكرر منه حبيث ختل الثقة بصدقه ال مطلًقا، قد تتكرر لكن ال ختل الثقة، فبعض 

ثقة بصدقه، فحينذٍذ نقول: إهنا تكون قادحًة يف شهادته وروايته، البالصغائر ال ختل بالثقات، فحيث أخلت 
وهذا هو األقرب، ال أن مطلق اإلصرار يكون قادًحا، وهذه املسألة جيب أن ننتبه هلا جدًّا أن اإلصرار له 

 ف يف حده.لم تُ قيدان، والقيد الثاين اخْ 
 له؟طيب، كيف يكون اإلصرار على الصغيرة قادحاا في العدالة، أو دلي

]آل ﴿َوَلم  ُيِصرُّوا َعَلى َما فَ َعُلوا﴾: -جل وعال–ذكر ذلك يف كتابه، فقال اهلل  -َعزَّ َوَجل-اهلل 
 .[، فاإلصرار على الصغرية جيعلها ملحقًة بالكبرية135عمران:

إن اإلصرار على الصغرية قد يساوي إمثه  بل قال العلماء كابن القيم، وقبله شيخه تقي الدين، يقولون:
إمث الكبرية، أو يربو عليها، مثل ما ذكروا من أن املباشرة دون الوطء هو صغرية، لكن اإلصرار عليه جيعله رمبا 

 أشد إمثًا من الزنا، نعم ال حد فيه، لكنه يكون أشد إمثًا يف بعض األحيان.
 .""وبعض المباحاتقال: 

هذه العبارة احلقيقة هي عبارة ابن احلاجب، وليست على إطالقها،  لمباحات""وبعض اقول املصنف: 
وإمنا املراد ببعض املباحات؛ أي املباحات اليت ختل باملروءة، ال مجيع املباحات، فإن اإلصرار على بعض 

كل ما كان : وقد ذكروا أن الضابطختتلف، ا اليت ختل يف املروءة، وهي املباحات غري قادح يف العدالة، وإمن
 لمروءة.ل من املباحات فيه دناءٌة، وترك

  ي قوله: "تتحقق باجتناب الكبائر وترك اإلصرار على الصغائر" يفيدنا مسألة:هذه الجملة وه
أن ترك الكبائر، وترك اإلصرار على الصغائر هذه من األفعال التي تكون في الظاهر وفي الباطن، 

 الباطن، أم الظاهر فقط؟ترط في العدالة الظاهر و شالمفهل 
يشرتط )يف الرواية، فقال:  أنه يشرتط يف الظاهر والباطن، ونص على ذلك أبو اخلطاب ظاهر المذهب:

فإن  )؛ ولذلك يقول: (ال بد من االستمرار عليه)، ونص على ذلك أيًضا ابن ِحدان، فقال: (الظاهر والباطن
فاجملزوم يف  (عداًل خالف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عداًل كان هذا وصفه ظاهرًا وُجهمل باطنه، ففي كونه 

 املذهب أنه ال بد من العدالة ظاهرًا وباطًنا.
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: أنه يشرتط العدالة الظاهرة فقط، وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي الرواية الثانية في المذهب
عبد العزيز، وصاحب ختارها أبو بكر اوابن البنا، وهي رواية عن اإلمام أِحد مقاسة على الشهادة، وممن 

 .-عليه رِحة اهلل–]الروضة الفقهية[، وهو ما ينتصر له الشيخ تقي الدين بن تيمية 
 ."والمعاصي كبائر وصغائر عند األكثر، خالفاا لألستاذ"

ها قول تدل على ذلك: من -َعزَّ َوَجل-آيات كثرية يف كتاب اهلل  وردت "والمعاصي كبائر وصغائر"قال: 
َتِنُبوَن َكَبائَِر اإِلث ِم َوال َفَواِحَش ِإال  الل َمَم﴾: -َعزَّ َوَجل-اهلل   -َعزَّ َوَجل-فجعل اهلل  [32]النجم:﴿ال ِذيَن َيج 

 الذنوب نوعان:
 كبائر اإلمث والفواحش. -
 وجعل مقاباًل هلا اللمم. -

 وغري ذلك من اآليات.
 أي عند أكثر أهل العلم. "عند األكثر"؛ :قوله

إذا أطلق األستاذ عند األصوليني فاملراد به األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين عليه رِحة  "خالفاا لألستاذ"
أحد فقهاء الشافعية الكبار، وهذا القول قال به أبو إسحاق اإلسفراييين، وابن الباقالين، وابن القشريي  -اهلل

 إن مجيع الذنوب كبائر، وليس يف الذنوب صغائر. لوا:فقاأبو القاسم صاحب ]الرسالة[، 
 .(إن األشاعرة يقولون بذلك): وكذلك نقله أبو بكر بن فورك عن األشاعرة، وقال

 وهذا القول الذي قالوا يف احلقيقة يعين قوٌل خيالف نصوص القرآن.
َعزَّ -كبائر، فإن اهلل ؛ أي الذين قالوا: إن الذنوب كلها  (هذا خالف القرآن): يقول الشيخ تقي الدين

َتِنُبوَن َكَبائَِر اإِلث ِم َوال َفَواِحَش ِإال  الل َمَم﴾يقول:  -َوَجل ﴿َوال ِذيَن [، ويقول: 32]النجم:﴿ال ِذيَن َيج 
َتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلث ِم َوال َفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهم  يَ غ ِفُروَن﴾ َتِنُبوا َكَبائَِر َما  ﴿ِإن  [، وقال: 37]الشورى:َيج  َتج 

َن َعن ُه ُنَكفِّر  َعن ُكم  َسيَِّئاِتُكم ﴾ َهو  [ وحنو ذلك من اآليات واألحاديث الكثرية يف أن الذنوب  31]النساء:تُ ن  
 كبائر وصغائر.
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يستهان  الإن هذا ليس للتقسيم وإمنا للتسمية فقط؛ لكي لكن ُوجَِّه كالمهم وجهه القرافي فقالوا:
ر، ولكن ظاهر كالمهم أهنم يرون أن الذنوب واحدة، وأن كلها كبائر، ولعل هذا ملحظ يف مسألة بالصغائ

 عندما يرى أن الذنوب كلها درجة واحدة، وأن الضرر فيها واحد مجيًعا. جاءاإلر 
 ."الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في اآلخرة. نص  عليه إمامنا"

ُهما-فيها أقوال كثرية، ذكر املصنف أول حد  مأخوذ من كالم ابن عباس  "الكبيرة" َي اهلل َعن ْ فقد  -َرضم
َي اهلل َعْنهُ -جاء عند ابن جريٍر يف ]التفسري[: أن ابن عباس  )اللمم هو ما دون الحدين، حد قال:  -َرضم

 وهذا يدل على التفريق بينها مبعىن ما ذكره املصنف. الدنيا وحد اآلخرة(

 وهذا هو حد اآلخرة. "ما فيه حد الدنيا، أو وعيٌد في اآلخرة"قول املصنف: ي
 العقوبات اليت تكون يف الدنيا املقدرة شرًعا.وهي  "ما فيه حدٌّ في الدنيا"قوله: 

 : أن حدود الدنيا ليس املراد هبا احلدود الستة وهي حبسب ترتيب الفقهاء: واألصل
 الزنا. 
 القذف مث. 
 .مث الشرب 
 .مث السرقة 
 .مث احلرابة 
 .مث البغي 
 .مث الردة 

كلمة حد هذا مصطلح حادث، وإمنا املقصود باحلدود بال، ليس ذلك؛ ألن مصطلح العلماء أو الفقهاء 
 ب عليه عقوبة، فإنه يكون كذلك.تِّ مطلق العقوبات، فكل ما رُ 

أو ليس فيها وعيٌد خاصٌّ هبا؛  "أو وعيٌد في اآلخرة": ممعىن قوهل "أو وعيٌد في اآلخرة"طيب، قال: 
أي خاص هبذا الذنب؛ ألن هناك وعيًدا يف الشرع لكل من أتى احملرمات، ولكن هلذا الذنب بعينه هذا الذي 

 يكون فيه الوعيد.
 ."وقال أبو العباس: أو لعنٌة أو غضٌب أو نفُي إيمانٍ "
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فقد قال اإلمام أِحد فيما نقله  نص على ذلك اإلمام أِحد يف أكثر من موضع، "نص عليه إمامنا"قال: 
هو ما بني حدود الدنيا جعفر بن حممد ملا ذكر عن ابن عيينة أنه قال مثل ما قال ابن عباس األثر السابق، 

: حدود الدنيا هو مثل السرقة والزنا، وعدَّ أشياًء، وحدود اآلخرة ما جيد يف قال اإلمام أحمد قالواآلخرة، 
أن أِحد يرى أن الكبرية هي ما كان فيها حدٌّ يف الدنيا، أو الذي بينهما، هذا يدل على  مُ مَ اآلخرة، فاللَّ 

، أو عن ابن عباس ومن تبعه من -رضوان اهلل عليهم–وعيٌد يف اآلخرة وفاقًا لآلثار املنقولة عن الصحابة 
 علماء املسلمني.

َُه اهلُل تَ َعاَل -دين بن تيمية الشيخ تقي ال العباس" ي"أب  املراد ب "وقال أبو العباس"،قال:  ، والشيخ -َرِحم
 أن كالمهم موافٌق لكالم األوائل. تقي الدين يف احلقيقة مل يزد شيًذا وإمنا هو كما نقل هو يف كالمه

يعين لو ورد وعيٌد من الشارع بلعنة على عقوبٍة معينة مثل  "أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان"؛قال: 
، أو نفي إميان، فإنه يف هذه احلالة داخاًل يف عموم -َعزَّ َوَجل-مثاًل، أو غضب من اهلل « اتقوا الالعنين»

من باب التفصيل، وإن كان أغلب علماء الشيخ  هوفيكون داخاًل يف عموم وعيد اآلخرة، فاآلخرة، يف وعيد 
جمموع الفتاوى[ يف ]ا ذكر هو يف نه تفصياًل، وإمنا يعدون ذلك قواًل منفصاًل، لكن هو فيمأاملذهب ال يرون 

 اجلزء احلادي عشر بنيَّ أن كالمه من باب التفصيل، وليس من باب املغايرة.
 من المنظومات المشهورة منظومة الشيخ موسى الحجاوي، يقول:

 "بصغرى وكبرى قسمت في المجودِ  وكن عالماا أن الذنوب جميعها "
 .القرآن قسَّم الذنوب إل قسمنييف يعين أن 

 "بأخرى، فسمي كبرى على نص أحمدِ  ا أو توعٍد فما فيه حد في الدن"
 كما ذكر املصنف.

 الشيخ تقي الدين، قال:يعين  ،"المجد حفيد وزاد" قال:

 "إليمان ولعٍن مبعدابنفي   اء وعيده جحفيد المجد أو  وزاد"
 موافقة.واحلقيقة أهنا ليست زيادة وإمنا هي 

 ."والمبتدعة هم: أهل األهواء"
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 لماذا ذكر المصنف هذه الجملة؟
أنه ال يقبل الرواية عن أهل األهواء، أو يقبل الرواية عن يف ألن كثريًا من اآلثار اليت وردت عن السلف 
الكفاية[ فصاًل يف الرواية بل فصلني متتابعني يف الرواية عن ]أهل األهواء، وقد عقد اخلطيب البغدادي يف 

 وأهنم مبتدعة، مث فصل الرواية عن املبتدعة فقال: ،ل األهواء، فأراد أن يبني لك من املراد بأهل األهوالأه
وإن كانت متوسطة، كالَقَدِر، رُد ت ، وإن كانت بدعُة أحِدهُم مغل ظة، كالت جهُّم، رُد ت روايته مطلقاا"

هذا ، عن الداعية؟ روايتان ُتردوإن كانت خفيفةا، كاإلرجاء، فهل تُقبل معها مطلقاا أو ، إن كان داعيةا 
 ."تحقيق مذهبنا

مر معنا أن أهل األهواء ال يقبل روايتهم يف اجلملة، وقد نص على ذلك أِحد، فقد قال أِحد يف وصية  
أو كثريًا، عليكم بأصحاب اآلثار إياكم أن تكتبوا عن أحٍد من أهل األهواء قلياًل )كتبها ألِحد بن سهل: 

 ، فأراد املصنف أن يبني لنا ما املراد بأهل األهواء.(والسنن
مبعىن أن اجلهمية ال  ؛وإن كانت بدعُة أحِدهُم مغل ظة، كالت جهُّم، رُد ت روايته مطلقاا"يقول املصنف: "

ثرم، وذُكمر له أن فالن أمر األقال يف رواية فتقبل روايتهم، وقد نص أِحد على عدم قبول اجلهمية بالرواية، 
، فاستعظم أِحد ذلك وقال:   بالكتابة عن سعد العوفم

 "قبل أن يكون هناك ترهيب  جهميٌّ ذاك امُتِحَن فأجاب"
 فدل ذلك على أن اجلهمية ال تقبل روايتهم مطلًقا.

 .-التقسيم ما أصله سأرجع هلذا-يعين كانت البدعة متوسطة، وإن كانت متوسطةا"؛ مث قال: "
 .مبعىن أنه قدريٌّ  ، كالَقَدِر"وإن كانت متوسطةا قال: "
سبب أهنا تَرد؛ ألن هؤالء إذا كانوا دعاًة؛ يعين ال يؤمن عليهم أن يؤيدوا "رُد ت إن كان داعيةا" قال: 

اإلمام أِحد يف قوهلم ببدعتهم، وقد نص أِحد على التفريق بني الداعية وغريه من القدرية باخلصوص، فقال 
 سكت، وإمنا رده مطلًقا. لكن يف اجلهمي   (عن القدري إذا مل يكن داعية تبيك)رواية أبو داوود: 

مسعت من أيب قطن القدري فقال أِحد: مل أره داعيًة، ولو كان ): ونقل إبراهيم الحربي أنه قيل ألحمد
 فدل على أن أِحد يفرق بني الداعية وغري الداعية يف القدرية باخلصوص. (داعيًة مل أمسع منه
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أي مع اإلرجاء كاإلرجاء، فهل تُقبل معها"؛   أي البدعة خفيفًة ""وإن كانت خفيفةا"؛ مث قال الشيخ: 
 فيكون حكمه كحكم البدعة املتوسطة. مطلقاا أو ُترد عن الداعية؟""

 .روايتان" "فيهقال: 
احتملوا من املرجذة احلديث، ويكتب ): أن رواية املرجئ تقبل مطلًقا، وقد قال اإلمام أِحد: األولىالرواية 

هذا نص من أِحد على التفريق بني املرجئ وبني القدري، وأن املرجئ تقبل  (عن القدري إذا مل يكن داعًيا
 يدة لذلك.ؤ روايته مطلًقا؛ ألنه فرق بينه وبني القدري، وجاءت نصوص أِحد أخرى م

أنه ال تقبل رواية املرجئ إذا كان داعيًة، وإن مل يكن داعيًة قُبملت، نقل  :الرواية الثانية عن اإلمام أحمد
كان أبو عبد اهلل حيدث عن املرجئ إذا مل يكن داعيًة أو )املروذي يف كتاب ]العلل[ املطبوع له، أنه قال: 

 .(اصًماخم
كان أبو عبد اهلل حيدث عن املرجئ إذا مل يكن ) :همسائلسحاق ابن منصور الكوسج في وقال إ

َُه اهللُ تَ َعاَل -إذن هذا املرجئ فيه روايتان كما قال املصنف  (داعية  .-َرِحم
 .هذا تحقيق مذهبنا"و "مث قال الشيخ: 

هذا الكالم من املصنف، فاملصنف هو الذي جعل هذه القسمة الثالثية،  "وهذا تحقيق مذهبنا"قوله: 
ومل يسبقه أحد املرداوي، فقد ذكر املرداوي: أن بعض أصحابنا  اوممن نص على أن املصنف هو الذي قاهل

 ههذو أنواع،  ةاملتأخرين، قال: وهو القاضي عالء الدين البعلي؛ يقصد املصنف، ذكر أن أصحاب البدع ثالث
 القسمة فيما أعلم وأحسب أن أول من ذكرها إمنا هو البعلي، وتقسيم البدع إل:

 مغلظة. 
 ومتوسطة. 
 وخفيفة. 

وهو الذي مشى عليه أغلب احلنابلة مثل صاحب ]شرح الكوكب[ ابن  وأما ظاهر كالم اإلمام أحمد
ري نظٍر لنوع البدعة، إال أن النجار، والشيخ تقي التدين، وغريهم، فريون أن أِحد يفرق بني داعية وغريه، بغ

 تكون البدعة مكفرًة، فحينذٍذ ترد روايتهم من كل وجه.
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هذا هو الصحيح من الروايات عن اإلمام ) طبعاا ابن النجار لما ذكر التفريق باعتبار الداعية قال:
 .(أِحد
 ".والفقهاء ليسوا من أهل األهواء عند ابن عقيل واألكثر"

نأخذها؟ هذه مهمة املسألة أريد أن أشرحها بالتفصيل، ولكن أخشى أن نقف عند هذه املسألة أو 
الوقت يعين ضيق؛ ألن مسألة الفقهاء، لعلنا نقف هنا عند هذه اجلزئية، نكمل إن شاء اهلل الدرس القادم؛ 

 لكي أعطي هذه اجلزئية حقها.
 على نبينا حممد.للجميع التوفيق والسداد، وصلى اهلل وسلم وبارك  -َعزَّ َوَجل-أسأل اهلل 

 األسئلة
/ هذا أخونا يقول: إن رجالا امتنعت منه زوجته واستمر هذا المنع قرابة أربعة أشهر، فلما رأى س

، قالت له: تريد الطالق؟ قال: ال، وإنما أردت -يريد الجماع–منها ذلك قال: أنا محرٌم عليِك 
 حياتنا كأصدقاء.الجماع ألنِك تكرهينه، فحرمت نفسي عليِك، ونبقى بقية 

 السؤال: كيف تصنف هذه المسألة فقهاا؟ وإذا أراد أن يرجع إلى جماعها فماذا يصنع؟
مسألة التحرمي، مسألة التحرمي هذه من املسائل الطويلة، لكن أختصر لكم أهم من هذه املسألة  ج/

 مسائلها؛ لكي نفهمها كقاعدة، مث أجيب عن هذا السؤال.
  التحرمي له ثالثة أحوال:

 إما أن يضيفه إل عنٍي. -
 .عٍ ضْ أو أن يضيفه إل بُ  -
 أو ال يضيفه إل شيء. -

﴿يَا أَي َُّها الن ِبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحل  يقول:  -َعزَّ َوَجل-فهي كفارة ميني مطلًقا؛ ألن اهلل  :إل عني إذا أضافه
 مىت كان ذلك؟ [1]التحرمي:الل ُه َلَك تَ ب َتِغي َمر َضاَة َأز َواِجَك﴾

له حكًما، فقال:  -َعزَّ َوَجل-على نفسه العسل، فجعل اهلل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-حينما حرم النيب 
 [ فهي مينٌي مكفرة.2]التحرمي:﴿َقد  فَ َرَض الل ُه َلُكم  َتِحل َة أَي َماِنُكم ﴾
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، فمن أضاف التحرمي لزوجته، األَمةدون  واملذهب خاص بالزوجة :أضافه إل بضع احلالة الثانية: إذا
 هار.ولو نوى الطالق، فال يكون طالقًا، وإمنا هو ظم  هارٌ فقال: هي عليه حرام، فاملشهور من املذهب أنه ظم 

وذكر املرداوي يف ]تصحيح الفروع[: أنه حيتمل أن يكون من كنايات الطالق، فإن نوى به الطالق كان 
 املذهب فهو صريٌح يف الظهار.من طالقًا، وأما املعتمد 

 احلالة الثالثة: أن يقول: عليَّ احلرام، ويسكت، فنقول: له ثالث حاالت:
 املذهب على ظهارًا فتكون ةً زوج يقصد أن. 
 فكذلك بيت أو سيارةٍ  أو كطعامٍ  األعيان من الزوجة غري يقصد أن. 
 قاعًدا قائًما احلرام عليَّ : لسانه على الناس ضبع شيًذا؛ يقصد أال. 

 قال وإن عليه، كفارة وال لغًوا يكون أنه وغريه[ اإلقناع] يف كما املتأخرين عند املشهور على فقهاؤنا فنص
 .أحوال ثالث فأصبحت احتياطًا، مينيٍ  كفارة عليه: بعضهم

هار، فما أخونا هذا عند قال: حراٌم على زوجته، فقد حر م على نفسه زوجته، فيكون من باب الظِّ 
 الذي يجب عليه؟ 

، فيصوم شهرين متتابعني جيب عليه ذلك رقجيب عليه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعني لعدم وجود ال
 إذا أراد العود، فإذا أراد العود، فإنه حينذٍذ جيب عليه صيام شهرين متتابعني.

* * * 
 ،اهلل حق فييكن إذا لم وبين س/ يقول: لماذا فرق بين الخبر إذا لم يكن حكماا وكان في حق اهلل 

 ؟تصديقاا، والثاني ال يعد تصديقاا وال تكذيباااألول  السكوتقلنا: يعد ف
ما ليس حبكٍم  ، ليس هبذه الصيغة، رمبا خانين التعبري بعض الشيء، بعض األصوليني قال: إن كلال /ج

ال يعد تصديًقا، وهذا غري صحيح، بل يعد تصديًقا، ولكن نقول: إذا كان من األخبار اليت جيب إنكارها 
القرينة تدل على التصديق، لكن  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-لكوهنا خربًا عن اهلل وحنوه، فإن سكوت النيب 

َي اهلل َعْنهُ -حلف عمر  َصلَّى اهللُ -، فسكوت النيب -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-يعرفه النيب ؛ ألنه أمٌر ال -َرضم
مل يعرف حال ابن الصياد، فإذا  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-نيب فيه تردد؛ ولذلك األقرب أن ال -َعَلْيهم َوَسلَّم

أراد امتحانه،  -هلُل َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّى ا-نظرت يف القصص اليت جاءت من حديث أيب سعيد وغريه، أن النيب 
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-، فدل على أن النيب -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وحنو ما قال النيب « هرَ م  ا أَ نَ لَ  انَ بَ ا أمه لَ نَ م بِ لَ ع  ت َ  م  لَ  و  لَ »وقال: 
على أن أحد قويل مل يكن قد ظهر، أوحي له خبرب ابن صياد يف هذه املسألة، فدل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم

لعدم علمه، فحينذٍذ يكون إقراره  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-سكوت النيب  إن إشكال، هذا نقول:ه العلماء في
 اليت سبقت.ألمٍر طارئ يف هذه املسألة 

* * * 
 العدالة حتى لو كان كثر جدًّا؟ يضرس/ يقول: هل تكرار الصغائر مع التوبة ال 

يؤثر على الصدق فإنه مؤثر، هذا قول ابن قاضي اجلبل، وقول ابن ِحدان: ذكرت لك أنه إذا كان  ج/
هذا صعب جدًّا تطبيقه، بل عده ومعرفته أصعب، وقيل: ما مل يكثر عادًة، وهذا ثالث مرات متواليات، 

 .من الصغائرما يسلم أحد أيًضا يعين قد يكون أسهل شوي، لكنه أيًضا فيه بعض املشقة، فقلَّ 
والقول الذي ذكره ابن قاضي اجلبل احلقيقة هو متجه جدًّا، وابن قاضي اجلبل طريقته يف التفكري يف 

 .والكليةينظر يف املعاين العامة  طريقة الشيخ تقي الدين؛ ألنهلاملذهب أقرب ما تكون 
يعين يكون نظره يف املسائل القضائية أفضل من ، والقاضي دائًما ومن ميزة ابن قاضي اجلبل أنه قاضٍ 

غريه؛ ولذلك ملا نفرق بني ]املنتهى[ و]اإلقناع[، نقول: إن ]املنتهى[ أميز يف أبواب القضاء من ]اإلقناع[؛ 
 فلم يكن قاضًيا فيما أظن.احلجاوي ألن ابن النجار كان قاضًيا، وأما 

* * * 
 تحقيق العدالة؟يعسر د كبيرة، فهل لس/ إذا كانت الغيبة كبيرة وعصيان الوا

ال، ليس كذلك، عصيان الوالد له حدٌّ أدىن، هذا احلد األدىن إذا مل يفعله املرء، فإنه يكون حينذٍذ قد  ج/
ه حدٌّ أدىن، وليس له حدٌّ أعلى، ل، ففرٌق بني الرب وبني العقوق، العقوق كبرية، وأما الرب ففعل كبرية، وأما الربم 

 ألعلى الرب، والناس يتفاضلون فيه.ال حد 
َي اهلل َعْنهُ -ومن أبر الناس بأمه أبو هريرة  ، فقد كان له مع أمه أخبار عجيبة جدًّا يف بره هبا، فقد -َرضم

 فهو عاق، ليس بصحيح، وإمنا له حد ذكروه يف حمله، وقد يظن بعض الناس أن من مل يكن بارًّا كمال الربم 
 ذكرته أكثر من مرة.

* * * 
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 س/ يقول: هل حلق اللحية من الصغائر؟
نعم، حلق اللحية من الصغائر باتفاق أهل العلم، ال أعلم أن أحًدا من أهل العلم قال: إنه من  ج/

 الكبائر.
* * * 

 س/ هل سماع الغناء من الصغائر؟
سب نعم، هو كذلك من الصغائر، ال أذكر أن أحًدا ذكره من الكبائر اللهم إال يف الكتاب الذي نُ  ج/

للذهيب فعدَّه من الكبائر، واألصل أن مساع الغناء من الصغائر، وليس من الكبائر، والنظر كذلك أظنه باتفاق  
 كذلك.

* * * 
آلحاد هي متفرعٌة عن القول بأنه يفيد خبر ابس/ يقول: لماذا ال نقول: إن مسألة تكفير ما يثبت 

 العلم؟
 أنا وضحت الفكرة أم ال.ال أدري طبًعا يعين أثناء الشرح قد يكون الكالم أن أفكر وأنا أشرح، فقد  ج/

أقول لك: إن بعًضا من العلماء قال: إن هذه املسألة متفرعة؛ ألن ما ثبتت العلم به، فإن جحده يكون 
ال، ليس بصحيح، ليس الزًما، مبنية على ذلك، فمن قال: إن  بالضرورة، نقول:جحد معلوم من الدين 

 أخبار اآلحاد تفيد الظن، فجحده ليس بكفر، ومن قال: إهنا تفيد العلم قال: إن جحده يكون كفرًا.
نقول: ليس بصحيح، فإن بعض ما يفيد العلم ال يلزم من جحده الكفر، وقد قرروها يف أكثر من موضع، 

 أمثلة كثرية جدًّا. وذكروا
* * * 

 س/ يقول: ]التذكرة[ التي البن الحافظ هل هي بفتح الكاف، أم بكسرها؟
ك أظنها بكسر الكاف، ولعل التَّْذَكَرة يعين، ال أعرف، ة[ هكذا، ]التذكرة[ باب ]الذكَر[،رَ كم ذْ ]التَّ  ج/

 راجعها.ت
* * * 
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 الراوي؟س/ يقول: أين ذكر الشيخ تقي الدين شرائط 
 ذكرها يف ]اجملموع[، وذكرت لك أظن يف اجلزء الثامن عشر أظن.  ج/

* * * 
س/ يقول: ذكر بعضهم أن مؤلفات الجراعي ليس فيها ابتكار، وإنما هي اختصاٌر ونقٌل عمن 

 سبقه؟
سيجد  ال ال، مو بصحيح، النقد سهل يا إخوان، أن أجلس هنا وأنقد غريي سهل، ولكن ومن نقد ج/
املناقشون لو ناقش رسالًة كتبها هو لوجد أخطاًء حمسوس، يعين أضرب لكم مثااًل جمرب،  وهذا ،أخطاءً 

كالًما لوجد على نفسه أخطاء، فالنقد يخ  ، لو كتب الشالكالم تكفي مخس ساعات، وهو الذي كتب
معناه أنه خطأ النقد، بل مفيد، ولكن أحيانًا من أسباب عدم االنتفاع ببعض أهل العلم، أو  سهل، ليس

 ببعض كتبهم أن يكون أول نظرك النظر للنقد.
ه يقول: ءنبدأ مبدرسيك يف اجلامعة، بعض اإلخوان عندما يدرس يف اجلامعة يدخل من أول يوم يأيت زمال

مدرسوك، يأتيك مبعايبهم، فتدخل عنده يف القاعة وأنت قد  مدرسوك ضعفاء، مدرسوك خيطذون، مدرسوك،
نظرت إليه نظرًة سوداء، لو أتاك بإحساٍن حبثت عن نقائصه، لو أتاك مبعلومٍة جديدة مل تستفدها إال أن 

 تأخذها بالقوة يف االختبار.
تغطيه لكن لو نظرت إليه من اجلانب اآلخر أنك ستستفيد ما عنده من علم، وما فيه من تقصري س

 بنفسك، أو تغطيه جبانب آخر انتفعت أكثر من األول.
نقد الكتاب، فالن كتابه مثل  لنفس الكالم يف الكتب، بعض اإلخوان إذا اشرتى كتابًا أول ما ينظر 

 لماذا؟كتاب فالن، فالٌن كذا، وينظر هلذه النقائص، نعم، معرفة أن الكتاب نقل من فالن جيدة، 
 عرفت من هو تابع له، إذا أشكلت كلمة من أين أتى هبا.لكي إذا وقع يف وهٍم 

يف ]األصول[ الذي هو ]الشرح[ فيه نكت احلقيقة وفيه فوائد، ويعين كان  هنتكلم عن كتابخلينا اجلراعي 
واحد، ومها من طبقة شيوخ  نٍ يضرب له يعين بسهم، ويشار له بالبنان هو وابن قندس متعاصران يف زم

 ة تقريًبا، فكان يضرب له يعين بسهٍم قد جتد الفائدة أحيانًا بني السطور، هذهعصريأو  املرداوي تقريًبا،
 قد تكون كلمة قيد وهكذا، تكون فيها حل اإلشكال. ،كفيالفائدة اليت بني السطور هي ت
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 لكن على العموم هل هو ينقل؟ 
الربماوي شرًحا كبري، يعين أنا ما حبب الناس  داوي، املرداوي ينقل من شرحال شك، مثل املر  نعم ينقل

النقل ف ،، مث طبع شرح الربماوي السنة املاضية، أو اليت قبلهامنهشرح الربماوي إال أن املرداوي ينقل اآلن 
 موجود أصاًل قلما يوجد شخص ال ينقل عن أحد، بل ال يوجد، أنا أكاد أجزم أال يوجد أحد.

* * * 
 س/........................؟

 قلت لك: بأمرين: ج/
 .التكرار وعرفنا قيد التكرار

 .والقيد الثاين: عدم التوبة منها
، لكن يف أموٍر معينة يفعل هذا الفعل؛ يعين قد تكون يعين -َعزَّ َوَجل-بعض الناس يتوب ويستغفر اهلل 

أمور متعددة هلا أسباب ختتلف من شخٍص إل آخر، ولكن إصراره عليه جيعلها كبرية، لكن هل تقدح يف 
 عدالته؟ 

العدالة املتعلقة بالشهادة، غري املتعلقة  ابن قاضي اجلبل هقول: ال، العدالة املتعلقة بالشهادة كما قرر ن
 العدالة. تشرتطهاال  اليتووسائل بالرواية، غري املتعلقة بتوريث القضاء وغريه من األمور 

* * * 
 س/..................؟

وصف، ال، هذا يف اجملاهرة يف باب األفعال اخلفية يظهرها، لكن يف أشياء عالنية، مثل حلق اللحى  ج/
مرٌؤ حليته يف داخل بيته وال ينظر إليه أحد، لو ذهب أال ميكن أن حيلق أصاًل هذه ظاهرة كل الناس يراك، 

 إل املسجد فسرياه الناس.
ال، لكن اجملاهرة مثل أمر خفي يفعل شيًذا يف بيته، مث يتكلم به أمام الناس، فاجملاهرة يف حد ذاهتا ذنب، 

ة بَ ي   غَ اَل »هي أعظم ال شك، وقد جاء يف آثار أظن عن احلسن وغريه، ورويت مرفوعة ففإن كانت بكبرية 
 .الغيبة حقه الشخصي يف قضية جاءت عن احلسن، فاجملاهرة تسقط حىت« اب الحياءبَ ل  ع جِ لَ ن خَ مَ لِ 
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الم الغزايل يف إحياء علوم الدين، فيمن جتوز غيبه ويف األبيات اليت نظمها الغزي يف ]الكواكب[ نظم ك
 قال:
هر، ومستفت، ومن امتظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا هذا هو المج ،ليس بغيبة في ستة الدم"

 ."منكرٍ طلب اإلعانة في إزالة 
* * * 

 س/ يا شيخ، أخذها مطلقاا أو يعني التخفيف منها؟
 ال، التخفيف قول أكثر أهل العلم اجلواز، حنن نتكلم عن حلقها. ج/

 بقى مثالا األصول؟أس/ حتى لو 
عاد هذه مسألة ثانية، ما هو أقل ما حيدث به، هذه مسألة فقهية أظن تكلمت عنها يف الزاد، لكن  ج/

 حنن نتكلم عن الفعل.
* * * 

 س/ يقول: قصة الجن الذين ولوا إلى قومهم منذرين، هل يستفاد منها تحديد مدة العدالة؟
 / يعين أنا قلت: كلمة مدة العدالة هذه يف اللزوم مىت حيتاج إليها؟ ج

حيتاج إليها فيما إذا انتقضت العدالة بأن وجدت معصية، فمىت حنكم بأن الرجل قد تاب منها، ذكر ابن 
وأنا يف نفسي شيء، وإمنا مردها إل العرف، فقد تكون العدالة بأقل من عن الشافعي سنة، حجر اهليتمي 

حقيقًة، ومل أجد ما يقابلها  هذلك بكثري، لكن ذكرت هذه الفائدة عن ابن حجر؛ ألن مل أجدها عند غري 
من قول آخر، ويكمل البحث فيها، ولكين أردت أال أفوت عليكم هذه الفائدة فقط، وإال هي فائدة 

 ناقصة، ما هو أمت املدة اليت حتصل هبا مالزمة التقوى؟ 
* * * 

 عالقة إذا انفرد شخٌص واحٌد بقتل خطيب بمسألة عموم البلوى في خبر الواحد؟س/ يقول: ما 



 

48 

 

مستقلة رمبا الدرس القادم أو الذي بعده ال أدري، ألين  ستأتينا إن شاء اهلل يف مسألة ىعموم البلو  ج/
هناك فرق و  نتكلم عن عموم اخلرب،إن شاء اهلل اليوم أبطأت يف الشرح، لكن إن شاء اهلل رمبا الدرس القادم 

 .سيأيت الكالم، بينهما
 لكن عموًما أجيب عنه بسرعة.

 هو قول بعض احلنفية، وقيل: كثرٌي من احلنفية، وقيل:ال تقبل، و الذين قالوا: إن اخلرب فيما تعم به البلوى 
 .احلنفية، ثالثة أقوال

 ينقله مل فلما لنقله، الدواعي وفرتت اليت األمور من هو البلوى به تعم ما ألن :قالوا الكرخي مثل بعضهم علل
 واحد. إال

 على الرد هو ما اهلل شاء إن سيأتينا القاعدة، هبذه علل مقبول غري البلوى به تعم فيما اخلرب إن قال: من إذن
 .؟حمله يف اهلل شاء إن عليها املتفق القاعدة هبذه استدالله

أمجعني. وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أهنينا، بذلك نكون

********************** 


